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 هب ماع تناو ءىقلاو ..ع كواضغإ

 مم 0 نم نينسابلمح منتم

 برضريغنمأيوختط وسلاب هلاراش

 07 دج م ملوأ غلابي ظ مفاد

 ةارملاب هتوص مفرب مو هريدت

 نينبلاو ءافرلاب لاق

 هللاب الا ةوفق الو لوح ال لاق
 : 7 ا

 هللا 2

 كامب هللا لاطا لاق

 هللا الا هلا ال لاق

 أ
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 0 مدح

 ايراعتشو ثم جرخأمت هفىفهلخدأ دوقنملاّلك الاطرتخا

 ميا ار هاك 3

 هةيدشع

 نصغلا لجرلا طرخ

 لولا

 بحلا نع

 ءافو هب ىوني ال دعو هسفن بيط

 هيف ىهبويعل هباع
 ىلإ هيلع اه" 0 ا هدب عضو

 هفرو عزعيل هلفسا

 رافقلا زمملا

 هبايئثنسحأسبلو ًايموراقولا ربظأ
 هن عراك اب رفا

 .نيب ال اهدحو نسحتس ةأرملا

 تاليا

 ةليوطلا ةثلتمملا ةل_هملا ةّستفلا ةأرملا

 ننملا

 توكتلا ةليوطلا ةرحلا' آمل
 ةريستملا توصلا ةضفاحلا

 ةهجلا ىتهح نع رعشلا رسحنم

 2 7 » هرمسسحتم

 اركك ردصلا نع نيلهاكلا ليعم ظ
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 نع ىنغت ةملكلا (>)

 زاجالا ن مم املا 0 3 اهلا اهزاحعإ هيد رملا ةغللا ةلمضف

 . ةرسسفملا ةءاعالاو ؛ ةرفسملا ةراشالاو « ىناولا لياقلاو “ ىناشلا

 ظافتالاو ةلفاملا ةراسلا الا اينقدي ال زازرساب كلل

 ةقودنبم وأ غرس ىتوتحا بلت ةملكلا نا ا
 : اري 10

 ىتب ام ةببسملا ةرابغلا و دحت ال تح ةفلكبلا لبن انا 0

 هغصاو لصي ال ىتلا ةئال رخا لاج كلذو اهرس ىدؤير وأ اهانمع

 الاه هنكو اهفرسث ةقيقح ىلإ

 تايلكلا «كلت نمو

 هل اارقلا ملا 11 حماسلا مان رداع ا

 حربا عاين اه نا 2 قداصي مانخحم لحب

 ةمزاصأا

 هنع ةرم هسفأ بدت ةئاكإ لياع نارا جلخ

 هايس 3 لص و

 نم مهلا بملطا أهيف هدب ريدب لعج ةناكاا ىمارلا ثر.ع

 هرسههملا 9 ريغ



 ةيجيف و
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 يك

 ل

 لتاكلاةبنع لا ةقدملا ماجا نسف

0 3 
 ايئاخ مجر : لا. ىلا معز

 يكس فا ةلليومحر و

 ايكذ ناك اذا ةباحنلا لياخ نالفىلع

 ايش ناك لفل تارقملا قوز نالف لع

 هملع د راما هج

 ( ( درلا 0-357

 اهزرايز اذا نينيعلا ظحاج

 اهراغ مغ )) نينيملا مجاه

7 | 
 لامس ولا فدع ند وم لح ١
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 0 عع نحب وعأ اد 6

 ىناوا ارك ذ لجرلا دالوا لوا 8
 7 ( ( (, نشا ١ ةزحمأا ف ةريكا
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 ضئ 1
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 يا

 "ااا 1 52



 ءأث "وح 3

 ةموضهم 2(

 ا 2 5

 هيضخ ةارمإ

 ءاغل

 روداحلا

 لوقاعلا

 ةمعن هللا#رطم

 ةمقن هللا ثرطمأ

 م
 3 مرلمشا١

 طيبع د

 ديسج مد

 ل

 كسلا 0

0 

 2 هعشقد

 ب اضتخاللا 5 ثق

 2 ةعدع

 لبتملا اعل

 ضداقلا بارشلا

 ريخلا ىف لاس

 رقاد و

 يللا ىلا
 رجلا
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 0 كم 5

 غدصلا ةبج ىلا ةقدملا هاجيا
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 دبنت ءاوهض ةاتف

 نييدثلا هثلتمم الو ردصلا هيلاع ريغ ءازيح ةارما

 نيبدثلا ةميظع ردصلا ةيلاع  ءابطو ةأرما
3 
 ابلمت 0 عانص 3 ل

 ابله نحال ءاق 1 ا رما

 غولبلا لبق تجوز نيام ا
 ججوزتت مو جاوزلا نايإ ىغم سناع ةباش

 اعوج توع داك توصعم عئاج

 زيبا 0-1 ءىلت رك
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 - م سم

 اديدج نحل

 ةدملا هنوشخ 0

 ةعاحشلا مظع

 نيحلا غلاب

 رثكشلا ءاملا

 ليلقلا د
 3 سمس سس سس سس ء سس

 دالوالا را

 0 ةليلق

 همم رعشلا ريثكد
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 001 5 د نم راثك الآ نم تاما م تاءاتك.

 دادضالا هلع ةلق مدحأب ىعتني دمل ىح 5 قرنا . ىفنلا

 ديربال ث يحب نهتولا نم همالكم قيف دهتملا ريغب ديلبلا نع رمعي نأ
 هفعضو:هب ولسا ريح هاده :ثيحب روتفلا نمو

 ذإ ىذتجم الاثم نوكيل فرط دادضالا نم نورك اذاناو
 هلب ةريثك عك ةغالا رارأ نم دحاو رس ظيح نأ لمعي ال

 :.تالخ نق“. انباتكك ادحاواءاتك

2 3 
 قرو ام سيل بللس ةرحش

 5 2 3 ١

 راو اه ةفروم 9
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 ىلح مَع سول لطع دافي لطاعتأ رما

 1 ل م

 سأِ هب لها نساكم

 سأب هب سمل يضف ناكم

 تشل د

 تابن أم سدل - 00 0(

0 



 سمسم -؟ ٠١6 لكلا

 ع 00 ةناتسحا

 هيك ايلا زح ريظنام كلوا هروب

 كلذ دعب عباتتي ام قحللا

 ادامر تراصو تعط رانلا 0

 ءىتطتتجمو ابل وكمل رانا
 هيف ةغلابملاو ءىثلا ىف ةدايزلا طارفالا

 هنع ريصمتلاو ءىثلل لاهالا طلرفتلا

 رقفلاو لالق :ا راتقالا ظ

 لخبلاو قييضتلا ريتمتلا

 ١ دادضالا (ب)

 فيولا حلاعنم الإ هيلا رارطضالا سعب رعشي ال باب اذه

 اده ىف « ندضلا ىمسو نيضيمنلا فصوف « ةساقملا لواحو

 ةرابعلادجتو «هناسل بيطحلاب ىوتلو ؛ همق بتاكلا ربعي ليبسلا

 8 وشف هآرت ادع كلذ ريتعاو هتفابتم ةفيعص هدّصو ءىشلا نع

 ناك ناو نيضق انتملا نيينعملل « نب راذ:ملا نيظفالا انه دضلاب دير رن 00

 نوح لثم نب رباغتم نييذعم لع دحاو لف لدي نأ ن.وغالا دنع هب دارملا#

 ضييبالاو دوساللا
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 مدع مت اخ

 ريسلا ىف لا ىف عرسأ (رصن 0 تخ

 اهحوزتمل ةأرملا لجرلا بطخي نأ كلا

 سانلا ابطاخم رمنملا ىلع ملكتملا ملكت نأ ةطخلا

 هل ةويق وكلا تيكدلا

 ميرطشتلا ءا درعا ةيكلا

 ةنواع هرزا

 هل اريزو راص هرزاو

 مانا" يي

 عراصم 10 باغي (, ةعرصشلا

 » » هيلغل و هامل

 سانلاب 6 0 ةازحهملا

 سانلا هب 0( 2 ةاثرلا

 هيلا ةراشالاب ىفتكن ريثك عونلا اذه نم ةغالا فو
7 1-0 

 نسح تاذ 1111 ةارما
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 ذا



 ةراشملا

 ةراثدلا

 ةراشسلا

 لملاب ءاب

 ىدرتلا

 ىدرتلا

 هفدص د الفءاس

 لمعلا نالفءاسأ
 هيلا ا

 1 رملأ

 ا" كلا

 ءوضأولا

 ءوض ولا

 ةئيتملا
 ةئيملا

 توصلا نسل

 1-5 ا

 ىئ رشدل |

 ريش 0 السب اذ

 4> ولا ندسسح

 المثمهب طبم
 هلاماو هلم

 قرولا هنم عنصي ىدلا تاببلا

 رملا نم عون

 0 أم لمف

 ةكينفأ

 نسحأ دض

 ديعتملا

 ؤوضوتلا

 ؤضوتلا ءام
 د

 قايتشالا



 تالا دقاف

 ءالا 00

 ند

 نسدملا قدصو سرفتلا

 ناكل هن.رمعي ام

 ىكسلا رجا

 اهريغو ةمامت نم سارأا لعل قف لك

 ناويملا وأ ناسنالا نم ةَعاجلا

 سأرلا ىف ةجشلا

 تالا وا ةشنلا



 هم 0 ل

 لفس قا نإ دومفلا

 فوخ مع ميت ريسلا ف عارشالا ١ عارهالا

 فوخ » » 0 عاطهالا

 29 هلأ 2 هقادم نسح ءىقلا الح

 نيعلا ف هرظنم 0 ءىثلا لح

 هتعيبطل كدر مل ءام

 جاثلاب 0 جلعم 2(

 ملا نادتقا "0
 مشل (, ١ ص 0 ها

 عمسلا» 0 مصلا

 رصبلا هسا لادقف ىمعلا

 ىتث مهتاهماو دحاو مونا نم تاللعلا ونب

 ةدحاو ماو دحاو بال اوناك نم لايعالا ونب

 ص

 نوتلت* مؤاباو ةدحاو مهمأ نم فايخالا ونب



 2 د

 هيد اءاكب + لمعمل يذلا طا 1 رم.همألا العا

 دمتعملا تنذلا ءطاخا

 دمعتملا ريغ .» 5

 دمتعملا تنذملا ءىطاخلا|

 ذمتملل ادق 5 ل

 راهنلا مامط دج ال نا لامي موب توق لام

 ليللا 0 م را ةلمل أد 001

 اّيح هل بوضغملا ناك اذإ كلذ كامي نالفل مضغ

 اةتمم 2 2 > 1 ا نالفإب تضع

 م دقىذألا تقلا

 توع نادت نعال ثلا وأ تلا

 0 امخأ فرعل 00

 وسلا 2 2 سس#

 ولع ىلا لفس نم لاقتنالا 1

 : لمح ربقلا نا نم الا ل امو تميم 1 حور اذ 5 نش

 ١

 ناكل اتا تح سس سس مع جس مسج
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 سانلا (2 2 0

 ليلقلا مونلا ٠ ٠ ميجبلا
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 قرشا 0 سوجملا

 صفار الا
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 أ ريدص تقان الطيلتتم ا

 ااش 2 اكعحا

 هردص لخدو هررظ 0 نم بدحالا

 هرهظ 2  هزاقكيشالا نإ, .)) سمقالا

 هلامثب لمعي ىذلا رسعالا



 | وهيا

 0000( كي دلو ايلصاقت و ىامملا قورفنم هل تعسلا اميثللد

 كلذو ةئزحتلا لبقي ال ام ءىثلا نم ءىزجم" تداك يب اهروص

 كلذ نم كلب رميسو . قثأت طارفإو ةورث ةدازو ةعس لضف اهنم
 د تاه كلذر ضيفتسملا ثحابلا بسه اجذومن هانلمج ام
 نبيوكت ىف ىدحم ةلثمأ املعجت نأ الإ 2 لخاد ه انباتك باوا

 تلد نف .اييف لايكلا هسفنل دارا نم هللا
 اينإ
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 قىهم

 و تدم 1 / 6 :

 عم 9 1 4

 0 نواك ا

 رمعلا كدولك ةرفص هضاس طلاخب 0

 ةريس) ةر# 0( 2 0(

 ةديكش » » 2 0

 ل مل اه محط حاس ١ مجم وع ميمو مح صدر م جمع مو

 ىلهسلا 2 (

 (اسايو ايطر ) تانبلل عماج م

 بطزأا تابنلل 0
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 هو ال او

 ليثملا و ليصحتلاو حفصتلاو 4 و رأاب غلب ناسنالا ناكاذاو

 اكساب انننتن ا روما 7-- 0 ءىث هغلبي الام

 وه امف ناسنالا م غلب اس الام ايوهو اوهس مل ؟امطلاب اهنم غلبت ابقدحم ظ

 ٌفيشكحااوريقتتلا ةمادآلعوريكيفتلا لع - هركب لآ الأ 0 0

 سايملاو

 مرق
 نم هب انرثع اممو انتاملاطم نم انل مقو امم بابلا اذه انعمج

 ثمحبلا ةنوؤم هيفدكنل ءىراقالكلذ قوسذ نحنو مجاعملا ىف انرظذ
 دقتو . اهليصحت ىف غر وأين ةلمجتام ةيب رملا لاف نم فرد

 : لوصأ ةثالث ىلع كلذ ىف انمالكانينب

 ةملكلا (ح) دادضالا (ب) قورفلا )١(
 | تايلك ىلع لد

 قورفلا )ع(

 ىلا تازغملاو لئاضفلا نم ًاريثك ةبيرعلا ةغال انددع اذإ

 لوأف .« ةلضافلا ني عاني ل امم تفانأو تاغالا نم امزيم ٠

  27َْق ١



2 

 يتلا 00( ندارملاب نولدتسيو )١( دارق نم عمسأ برعلا لوقتو

 هكسملا دقو روما ناك اذأف ريلاو هانملا لوح ا

 لاجرلا تنايو ىتسلا ةادأو (*) هيشرالا موب حاصي نم موقلا

 شافتناب ليللا فوج نم اهءرق فرعن اماف لبالا ءىحم رظتنت
 عقوو ' ]1 رج اهروامو ايمن و اهتكرش ةعرش و ناك

 ” 1 لالا كلقاوا نس نا ذيع نم ١ كرألا لع كافكا

 ااا نادرملا نم كلذب ”ايلدشما ذأف اهومأ نع رق اوكي

 . لمعلل اوئيمو اوزربو

 00 0 نيف رانا ع رضا اولاق دقن رميا كرد انأف

 ١ لاو راتلاو رونايسلاو تاعع نم شازدعيم نشأ

 . رابنلاب رصيت مك لدللاب رضيت غعايشلاو

 طرفلو ةوبشلاو هرشلا طرفل هنا نونظيف (؛) ممطلا ام

 اهتنا نا عبنلاو ضززإلا ط 0 تسلا
 "ايلي ءاد لع, نوكن

 . اهبصرح ىهاظو ابكرد نم ىرإم ردق ىلع نوكيو اهبوهشو

 ااا يرسا ب )| 02 نط ارك د ر ,١ : ه1 ؛ . 4: نيل ول 7 اوم ”  ودت هي( هععا عا أذ كروب هنذن اا "او

 هبنذ تبنع قصلتو ريعبلا ىذؤ# ةبيود (1)

 ءاشر عمج 209 ( ةبيودلا كلت ) درقال رخآ عمج 69

 قودذلا ساسدا )5(



 هل م

 أول يح ابلسنو اهءرذو ًايلختو اهدالوأ ايلا ثبحتو « دلولل هل

 ' - اهذخأ )١( ايافصلا مركاو انينح اهدشا لبالا مرك ١ ش

 اهمال 90 1

 17 ندع و تائذلاو عابسلاو (؟) ريئانسلا مش * فيك انفرعدقو

 هل تددو ل كنفنأ لع هةءضو.وأ ء عى 00 ةردلا نادجو حاطط

 يا بنصار دس ةذوينم ةسلب ةدارج لجرك ةحئار 0
 ىعدتسا فيك امزجعاف اهلج تفاكن اذاف . اهيلا جر ىت> اهرحج

 مث وحنو 2 رحملا ف أبعم ناك غي لعب نيمتساو يذلا را ابيلا

 مص 93 ادي ريغ 8 هانركذ دقو ريتك اذهز

 نم عجأب كاد م 3 005 3 1

 هردق قو همسج ف ليلملاو () هد ةيسأ] 5 0 ريشا

 هنأش 0 ليما نم ىثنلا 49



 م

 : ا

 001 آو ةريع ىلا رظنلا نمو ةجح نم انيلح الا كلذي ةارآو

 ةلاطبلا نمو « لافغالاو وبهسلا نم انل 3 1و هظعوم نطفلا دنع ©

 ةعقاو ى مو الا انراصبأ حنت لانلاوحا لك ناش . لاغألاو

 لعدجو تاناهرعلا لاكشأ أ رم لكش لع ل و ةلاللدلا 000

 ةركتلا املءحو 5 ريكفتلا ىلا أبعاد تاب الا نم أبيف 3 رهاظ

 ٍء وعدب رهاظ اهنف . اهنع ف:لكسلاب فرعي ٍبيجاعالا اما

 01 4 رومالا كديز نطاب ايندو 5 هيف 1 ىلا ريثملو كدت لل

 ا يسب -

 / 000 ترصد كالقع ةلميضف ع كن ا ملع 3 هتعسح نإ ١! تضف

 هيلع تالضف ىذلا ل ا نحعأ وه نم. لمت نع كزحع رهظ اذا

 انكار رخأ كورك كدلع هلمف ىذلا#وه قطنملاو ةعاطتبلإلا

 حمل ىذلا ناو هل اع رحش امل. ناذرضتمو ةل ممل ا نارع وم

 اهتابمو اهتلق ىف ةيرسلا ردت نعو 000 ةناردلا ةعنص نع

 ىثع الو ضرالا ىف ريكتت نا ىج.ذيال اهروص رغصو اهنءذو

 هلقع نإ ملعيلو ىمأتسيب الو (:) ىلأتي الو لؤقلاىف عبي الو ءاليملا
 4ي.عزلا ىببتسإ اما هناو هدنع هل ؛ راع هالك للا ناو هبر نم اه

 فنوذي ىدلاو دافسلاو ةرذلا باط عيل 2 5 ةماداي
 هامل سس سمس مسلم ماج دم 2 مسعول مصصسا مس سل ل يسم م سم ١ بتسصخسجس جس تح

 07 3 تومهتف هل لدؤ نادل 3 ند اهب لد م ود د 0)
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 ب _ اةا"ثدل

 ةمالسال اببس اهسارحو ةسارحلل ايس اهردح نوكو ردحال اببس

 ليقالتأو سانلا نم بولا ةسارح رادع كلذ ف تزد

 نس راح نم دور ىذلاك ةيورلاو ةعاطتسالا لهأ نم بولطملا

 انلآ راض ىتح ةزيثك كلذ نم لاكشأو ةاركلاو 00

 لودحت ام الا نوددع الو نودعني الو اس الا للا نور
 قت نم ردح أ اولاقق . كللَذ رخو ريطلا نم ضحرا 00

 . تاقملا حرف نم رذحأو «روهصعنم ردجاو تالا ردحاو

 ىخسأو « ةرفاص نمنيجأو « سرفنم عمساو ؛ دار 8 نم عمسأو 1

 نم اح و ةأطق 00 هف ”رسسس نم عنصأو 2« ةظفال نم

 ثييللا نم ًأرج 1 كد ١ 200 ظ لج نم لش ؛ ماه

 ّقعأَو بلع نم غوزأو بض نم عدخأو بنل نيل

 ةيح ع نم لظأو 0 مس نم عيسأو ةمعرل رافع

 + ةأطق نم قدصاو (] ةنحاف نميدق 80 نم ظأو

 . تامعلا رف نم مزحأو ( هر 0 ( قومأو

 نحتمأ و هكرا ملا هذه نعوةبسانملا هذه نعزعو ىلاعت هللا( *لانمنو

 هاا راك ١ ق 0 انعدقتو رومالا ض.بب انيلع اهعدّقتب اندنءام
 مسدشعللا

 ريطلا نم برغ (ه) تبضلك | 0 بئذلا دلو (1)

 انردق نم عفر (ه) قمأ )4

 (١؟)



 ب اهلل

 لاحر نءرودصلا ىف لجاو سوفنلا ىف ريكا نكت اهلاجحرو

 0 جام ةريك وا وكشمام طخ ظعو دهملا برق عم ةيلهاجلا

 نم مم ىو ا ىلا هللا ةجو مابش ىذلا 5 معلا ميس

 ىذاك اميو 0 املا رام ميج نأ ولو 1 ميماحرأ ِ

 اندلع كال مالسالا ف شيزق تاالاجر نم دسلا تامامخا ُ

 ايلثم تناك ل١ ا

00) 

 ) ناومحلا ساسحأ ١ ) ٠

 ناويحلاس انخأ ىف.ام رابخأى ع تاتكلا اذه اندمةعاامتا
 اهقلخ امىلع هيبذتلا ىلعو ةفدارتملا ةلدالا ىلعو ةرهاظنملا مجملا نم

 ةركفلانم الا اهتئاَمح فرعت ال ىتلا "7 تاناهرعلا نم ىلاعت هللا

 قرف فيكو . ةريملابالا اهعفانم لانتال تلا تأمالعلا نم اهاشغو

 < ةفيطالا ةماتولاو ةقيقدلا ساسحنالاو 6: ةبنجسلا ةكملا:نم ابيف

 ام ماماعب :ارحلاو نبا نما بكا وةيق عملا نم اننبحلا امو

 انظح ل دقو تان اهريىلع اناهرب عمج ظحاجلا (؟) سدح عمج 00(

 ف كلذ هبتكا ١ .

١ 5 



٠ 
 ا

١ 

ٍ / 

 دع

 متاح نع ثدَحم ىذلا نكساو مهيلَع ضرتعا امل داوملا مره ىلع
 ىف هنن لذ ابنك نال ةمآث نأ سمك نعاهوورام رادقم مابا

 هنيابو هْجْولا اذه نم امئآخ ىتواسف وهلا لذبو مّركلا ةيطعأ

 تجونىذلا رادتملا ةحيدصلا راعشالان الوهن نحو . ةجهملا لد

 (1)6 ولف( ةلواتتمالوةئاَك ريف )"7 فص وام ناك امكن أبن يعتبلا
 للع ىلاو تاقافتالاو ظوظحلاو دودملا لا اذه ىف صالا نكي

 امابعأب اهتقرعم ىفو اهيلع صولا ىفو اهياع رومالا ىرجت ةنطاب
 اضوننم اهيف مالا ناكولو ىراجلا هدهىلع رومالا ترج امل رسع

 نوم نوكي نا ةعطعص نب بلاعل نبني ناكل أ |
 ايمالساناك لاق اناةتسمعز نأف ماحو مره لود دوما نروبشملا

 انلكدشأ ةيلفاملا ف ترملا رثثاع سسأنلاو ةيلهاجلا ىف متاخ ناكو
 نالخ لع اذه قزومالا نا كئنباضإا اذهو : تقدصدقف

 حيحص رظن ىلعو مق قسن ىلع نطابلا: ف ىرجت امناو ىلأرلا ريدك
 هيلع ىهخنال نم اه ةيوستو امهنيتعت ىف مدقت قف - ريدقت لعو

 مالسالا مايا لان افالاو . هزجمي الو ءىش هتوف الو ةيفاخ

 مك ىنعملا نأ تنأر دقو اوفصو ةياك دعب ضايب لصالا ىف 65

 نا يراو 2.5 ناك ولف لصالا ََق )0 : نيسدقلا نب قا ةيقبلا عضو

 ىفنلا ىلع الا مقتسي ال مالكلا



 تن اة ود

 دخلا لاثم ىلع دب لك ىفو رهد لك ىف مرلك ناملّدملا باحصا

 0 حاحا دردتس وهذ ةمارالا قى ماحح لكو : ةدحاو هةبدحو ىلعو

 قر لو . "7 ناتسالاو ساتَح الاوز ارلزلا قاوقلتخ ا ناوذستلا
 : 1 : سم

 كلذلو مولظءىن!لوةيوهو الا ذاطاسلا دنع ابورمشم الو أن وجسم

 سعاشنلا لاق

 ةللاش ؛ اوحسم هللا قاخن م

 مواظم لاق الا + كنحس لاب أم

 انجلو لكلا اح قل ناطراخ نايم نسراالا فيلل

 ضراالا ى سلو ..هحباص لع لظلاو فاضتاإللا مدع ىعدبي اهم

 همه رعش ف طظلخلا هبربعلو هس تاوص رم برطي وهو اللا ناساإ

 (0ق يبلاوينف طلغلا نم تاميط ىلع كالذَف سانلا ناالاهدلو قو

 ميسو 4 اطأخا نم لابو باوصلا نم لا لق نم مومو 6 روجغملا

 0 أنو هلاح نسحا ان هباوص هوك أرودسم هؤطخ وكي نم

 هرعشو 20 نايسحل و لقاملا جاتحا كلذلو 5 فشكيلاردتع

 جات أم فايا نا ةمهتلاو رظلاةداعا نمو قوتااو ظفحتلا نم ٠

 ا 11 لوتن ملا وح انا لل 5 ةناللاو كلذ فام و ةيلآ
 ل موسم سلا مصمم ل ل جاع مصل 2 حساس حال ع 2 اج سس سس ع سل سس سس

 علال .()  دامعالا (-)
١ 

 اميلي 358



 كلارا هب ناد

 . كئلوأ نود ءالؤه ركذت مل ةصاخلاو ةصاخلا لّبق نمالا مهيلا
 قباسلاب تمحكحو لايبولا نيب ةنزاوملاو رومالا ليت 00

 ىف ةماملا لاع توتسا مث هتديهو باقلا عابط ردق ىلع باقلا ىلا ظ

 / تبماشنو كلذ

 )١( دحاو ماع راذعأ مهأك ةلفسلاو ءايبخالاو ةعابلاو ةماعلاو

 م كلذكو . اهرهاظ ىف نيمءوتلا نم اهءاشن دشأ مهنطاب ىف مثو

 روصلا تفلتخا ناو عرستلاو ضارتعالا ىفو لوقعلا ريداقم ىف

 كَ تو تل رف ةرلخو نع هللا رل دو دادابلاونانسالاو م مالاو

 دهجو ميظافلا رك دف 10 هلو لسو هيلعو هللا ىلص ىنلا ىلع 2 1

 مالا عيمججن يا ىلا مهم رتداقمو ميبناتم

 اوضاخ ىذلاك متشخو ل 86 ل تبناشت لامك مهئايبنا ىلا |

 م قى أدب دل كنا تنال ع

 طخسلانم ةدحاو ةهجو دحاو رادقم ىلع الا مبيف فأك) هك الار ضع

 نم مماقبط ىلع !!' قوساخلا كلك راد والاول

 كالذكو 9 نو ااثلا نوكاملا كلذكو : نوما 0 4

 ةدحاوةنسف ف اودلو ءانبا مهناك مهند قرفال نوب اشتم مهن | دارملا )0(

 وهو ساخن عمج (4) كئاح عمج (ح) در لوعقم (؟)



 1 ل

 امم

 هيلع زوجت ىذلاو ١ فراحلافو مورا قوزرملا ىف دوجوم

 غلب دقو هنراجم ىف نالوملا ريثكو هتعانصن قذاح نم« ةقدصلا

 « قافالا ىف عدرو دالبلا ىف مقنو هرم ةرص ةناغرف

 ا ارو الم عت الو رواشن قداح نم

 رهو بوكلم تروح بحاسص» نمو « ندلا ةردبو لالا

 عمو ةريصبلا ذاننو ةميكشلاة دو هعزملا ماع عم هنثار لع ؟كدِللا

 دفأ رعش تديب نم 5 ةدشلا ىلع مادلا ريصلاو ةديكلاب ةفرمملا
 . الو لإ مااا هديزب ال ربافدلا نوطل ىف مجقم هنم ةوجأوراس

 هب راط ددق لكم نم كو . ةعفرو ةرهش الا هنود ىذلا ديزت ال اك

 ظوظح كلذكو . . ءاسنلاوزايصلا هاورو مانالا هتفرع ىتح ظملا

 ىدعم نب ور“ ةهابنو ةماعلا قف ة ةرسعق تف رع دقو. داسرفلا

 لب نوفرعي ال مو "نسا نم هللا ديبع لالا ضانلا تيارطو بيرك

 نب ماطنسي الو « باهش نب ثراملا نب ةبيتعب طق اوممسي م
 دبع لوهإا ذيو . ابسن ايهنم رك ذا ليفظلا نأ ساع ناكو : سيق

 بيوذ نب ريهز الو « ريهز نب هبعش نوفرع الو خلا نب هللا

 ن بيطخلاو ناييلاو نسالا نورك ديو . نيصحلا نب دايعالو

 ”لزهرك ة لمي مل ةناملاو ..- لآ ىنابسسنوفرمي الو ةيرسلا
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 ردع نر سدس

 ىغمو ايرطم نوكت هداك ليسوا هي ا نا هتاف نا نوكيف

 مامطتلا ىلع ىخسد داو دولاب نك دقي نا ىلع تامدق ل . ةماع

 ابنم ريثكتلاب |نيتشمو . تابيطلا ذالك .هارعف قلل لت
 عزملا ءىس املا رهاظ عابطلا صمت: م ادباو حصتمم ادبا وه مث أ 5 5-7 0 / .

 رادقمىراغلاو ؛ هيلا لسرملاو هل ىعادلا وه ناك نم ةلك اًؤم دنع

 .. هلك | ناس رنب

4 

 ( ظحلا نم ةرهشلا )

 0 .ظح الار نا هآملعلا نم سان متز دقو

 . ظملاب تدعس اعر ةليبقلا كلذ كو « ةريثملا ىف ةعاطلاو

 الا ردك لغ كلذ ماو كيا تبا

 . رّيهز لاق م كلذ اعاو ىلتبملاو

 بصن نم ءاوشع طبخ أنانملاتدجو

 مرهف رمعل ءىطخم نمو هنت

 1طاللالا ضم لاثمالا ضمنو ءايشالا ضم ل
 كلذو اولاق . اهنم مفرازوكي وا اهارجم ىرج ام نودو اهزيغ نود



 ا

 مف نم امو ردصل دب الو

 ريص نكي مل اذا ىوكش نم دب الو...

 بطلا بلظو « مبضمب ىلع فخأ باسحلا .بلط راص كلذلو
 ١ ليلا لع افتحو ءةليمدملا لا عازغلا كلذكو مهذمب ىلا حل

 هل لغاوشلا ردق ىلعو «هندب ىف قرعلا ةوق ردق ىلع ةلوبكلا دعب

 ركلاو «ءذوحللاو ءانغلا بلطل ب سس اا دحتف هيلع ضرعمي أمو

 ءاقارو راتخم 00-5 مم ابتتكبر وح لاتقلا ةوبشب جبلي

 ةنطابلا ىلاعلا ردق ىلع مهص رح مد و . . كلملا تلط راتخ لا 7

 )0 ]نود يسلاءانمل اذه ضرع فيك ىردتال مث ٠ ممل ةكرحلا

 ىلع تاعانصلا هذه ضعبل راتخلا “دمي الو . لوّقلا نم ةلمجب الا

 نع هنم رجب ١ لاك ذا + ريس الو ةلج ىف كللذ 2 : لمي ضع

 ظ داكرإ» رع مراتحا الد ترو

 نيبو هنيب لصي بيس هابط ىف لجر نم بجعلا سيلو
 توع نمت حملا ن ا « تابحلا د فيك و ومالا ضع

 نيسنح (2) مارج > -هل سدلو ؛ نزولا ةف ابي مهيطال عهد ابن

 5 دب ديومم س6 بواسع ماا مصح ل2 امص تمس ل صوم حمس بح سمس

 توص ف 21001 3 09 هردصب 000 6 0



 ةريثكلا(") دالجالا هنم المل كلذم ,ةتافصاو ناول ىسعامةدومحلا

 اذأف . صقني كلذ باسح ىلع « همح* تهذو همل لق باانلاو

 ثبخا الو حش لقا رئاط الو ةباد ضرالا ىف نك. مل ىبهتناو م
 ش 0 هن اجل

120 ] 

 ( ليملاو دادعتسالا )

 دادأو قفا ملا 7 ار سان معز دق

 19+ تاطنأ ناو هللارح نم ةسيطلا تاتا دب لإ مقانملا نم ةعفتلا

 هيلا ىرْس ةلإو ثمن كلذ هنكمأ ناك. روبط نم ةماكلا كلا

 ةيربلا روزيلا نا م . قرعلا ىمني امو « ندبلا ىف مدلا ىرسس اك

 هكرح نم امل دببال نيضرالا ماحرأ ىف ةنماكلا ةيشحولاو ةبحلاو

 اذاو.. زاشتنالا نابا ىف راشتنالاو قتفتلا رم « ةكرملا َنامّز دنع

 مالاك ضرالا صد ناكو هفطنل 5 5 ماحرالا كالتل راطمالا توابع

 0 لاقااك ةناوق :زيظي نأ ىو قت نكلدب الف ةيذاغلا

 ةوقلا ماك (؟) ةديجلا بتكلا دارملاو دولجلا )١(



0 
 00 --ك-_

 ةيساك ج رخو . ما 2 هربطلا راغصو : بارذلا كدص نمو نملآ

 0 0 لي توم لل ضال وع

 1 . 'رق : هل لاك الو تيجيف 0 كلان ىعدي « هنينح توضلا

 ا ع طاعوو تخمر ةدعشا اذان 00 هسا ودع قاما اكيد

 وبف 4 لوالا هاك نم دعانا أو ة.عالب ؛ و ةمعطلا ىذلا 2

 |اسم يوكل قام م ءانالا 4 لع ترم الك من 0 ءى 211

 يزد ماسلا 2 كلك كلاز الف : ١ 0 رداو هححق لبقاو

 "كوسا مهنع 00 هجيرا رد هصدو هحدب عافتنالا

 0 ادا كلذكو . هما ١ قدي ىدح م ليش داك الو

 ةثملا ّك ابمأ قحأت 0 ىد> مالا لمح الو نمسا ليمتال

 قام هل لد قا طع اان 2 عني راو

 .براقتم 0( ةلاَص واللا ا ريما ىراعكلذ قوهو ءىش حبقأو

 قتدازؤ مايالا ا نابع يحق راقثألا مظع ةوملا فيمض ءاضعالا

 رومالا نمهنم جرخ غلب اذا ىت 6 رثم ىفو همحشو ه

 ىعيو مهي )١(
ا لعردقيال الو 0 )4( هتفار ,طو هيدحالم )عا قمح )4 0

 «ضوهل

 ءاضعالا 0

 9 نك دو

 ! ديكس

,7 27 



 - 1 /## ل

 لد راع كلدكور .: ظئاقلاو لوبلا مهمرتعي ام ربك اة

 لوم هنع بهذي نأ ىلا رطق ودملا نياع اذا لاطبالا ؛ ناسوفلا. .
 عمو رضحلا ةدش * عم لوبلا مطتسي سلا بعت اذاو . نانملا

 قرطفلا: يف عرسأ ايفر ا انيقرامموماو هلا مضوو عزجلاو رفنلا

 كنلكلا هفحعاي ى>ريبلا هيريعيو ةوطخ رصفيو ةودنع لمثي نأ

 ,/ عزم ةبش نيل 0 اهارتعاراؤا ءايظلا هم زسلا و ل

 ليتسلا :ةعسل براوض )| () 7 ضاخملا ا هن تفدحو 0

 اذبف . ةلواطملا ىلع زيصأو ادش م يح كيذا 0 كك 7

 بزمملا ءلكلاو . ناويمارراسنود هتف رعب باكبلا عبط يف:

 فاكت ىلا الوةيور ىلا الو ملعت ىلاءألو ةانامض ىلاكلذ ىف انما
 ءاودلاو ءادلاو « لوّمدملاو لقاملاو لّقعلا.قاخ ىذلا كلذ هافك دقت

 ةحاصملا مام ىلعو ةمكملا للعرومالا مسقو ىوادملاو ىوادملاو

 اإل 1

 ( ماما خرفو ةحاحدلا جودرف )

 4 وبهم سيم 3 ٍرظ ليسا وبفةضيبلا 4:2 عدصتن ّج 2

 - 'م . 7 ا 0 9 5 في 2

 طمل نم ةمسدعم 0 ريصل همك رمل فتكم هسا ىع بنحسع

 لماوملا لالا 0 عقد 3(



000 

 13 0 و ةفيقد الا كالثو ةس رغب املا كللتو ةفيطل ؟<-1لا كلت

 ريما وامبف مرضحأو انهذ مهقدأو ا سانا لإ ملأ

 يف باكلا هنسحب ىذلا ءىثلا مارول اءلعو“ةب رحت ملك أو ارطاخ

 هدح لالكو هقرُخو هزجع نم ربظل فلكلا تالاخ نم ريثك

 هنأ ”يييفع لع مسقت . رومالا نا.هنودب قرعبام هس> داسفو

 مق ىذلا ناو هتوبشو هتيم لعالو هريدقتو هلقع غابم لعالو

 )"0 ةدارمو 1 ةقاكب ىلإو ةنواملاو ةرواشملا ىلإ جاتحبال كلذ

 , تلاءاشنا اه كا ودا نورك اذ نع ورب فرو هرج لا

 ةديعل و تناك ةيبرق ءابظلا نباع اذا ببلكلا نا ( (ملعا)

 رضي اذا وهو . يس تلا نم زنملا 520 املا ريغو لتفملا 0

 )0 ام ا لاه لع ناو « سم )ا دصق الا دصقي مينا

 ناصمن نماهيفامىربوهو زتعلا عدبو . انيك داو ةموا ا

 ادع اذا سيتتلا نا لعن هنكلو اه 0 نانا رست اهرضح

 .انعرؤدتىلا اذا ناؤيملا لكو . هلو (3 نق“ نيطوش وأ اطوش

 قصلناو نسألا ايو ريطقتلاو لولا ساساما هل ضرءيس هناف

 ليدالا ع ىهملابو ىاتك كلل ١ :طمايسلا بوريغملا كلذدلاو

 هياع رسعتو رصح (4) رادقم 099

1 

0 



 نود ل

 4 ع ىفريرو هلو> فرفرب ةرص لاز 00 ثيعلو ةياع

 هبل>ز نيب ا ا !دابان ذ دنعريطي هرمو

 اللفداف ""احشقرز 0 ف رز ةيعت نار كيو ةماش لاي الق

 (ا0ااتعهقرز ىف ن "اك ىحوربب قدي رنا اك ىح هقلح ىصقأ* ىلطخي
 ا 2ع ١

 قتلا" ىف طخ ريعصلا رتاطلا لذ 437 را وت ني ا

 ريكلاة لو ءناكملا كلذ ىدلاذلا هل قررا"

 ىعوأ اذأف هقرزب هيقتيزاالا هنم هيجني ال هنا لميو ديدستلا ءىطخم

 همون توب ذاير ناعبش مجر قزرلا كلذ ىفوتساو قرزلا كلذ
 رهاظ'اميناشو روبشتم اقرمآو "7 هحرظل رييكلا راطلا 00

 ل

 ( بلكلا ىفام بئاجع )

 هنسمالا م بتظلا# لجو ْرَع هللا عدوأ أماف رط رك

 نوككال فيكو . هايا كءدظو هل كراقتحا مم ناسنالا امأ تنا

 ةاحدملا (ه) الصأتسم (؛) حتف (م) وجت (0) هبنذ()
 هتفحتج ا الا نين لع أت هيل ضرالا ىلع رمتف ىصلاا ىمرب ةبشخ

 برأملاو ةجاحلا (/) ماهسلاب ىمارااراوسالا (-)



 اا ل منك

 نوعي اللام قلخو ىلامت هلوق يعم فرعل نا دا ا : لو

 ىلا رظني مث ةّنر سس هضدغ طوقا هقول

 هنأف 00 و تارم'لا نم قلحلا فاس نع لل يي

 ش قلخ ىلامآ هللا ذا نظي نكي ملاملخ يقزمتب ارو

 .هنيدىف هقفي لو هبر نع مهني م كلذ لعفي مل نمو . ماعلا كلذ نم

 ةفصوةسرغ ”(لحسلا فو شيلا ةرافنىف نا ىر هيل كل ا

 "اا دل ىرالكتاكو . نيستلاو يكفل لا ةغادو ةيرجع
 نيعلا ىأر ىف لطيو هتكرح تنكس درولا ىف هتنقد م ىذلا

 ا تدعو هتليغ تاما توزلا ىلا هدعل تيكا حدا

 فيكو هقزر هنأ, فيكو () ديلثللا نم بجعأ هسح مج رو

 09 . منسف ال ىصاو ءرصيرال يخاوهو ا ام هل ايهتج

 ٠ فرعي ال هلباو ء« نرصتإ
 دودح ىدا نم سانلا اههارب نرئاط نم بجعأ ءىث ىاو

 ااا كاتشب نم رحلاهلا لا ةرضلا نعد ملا

 للفت ةثللا ريم رخ الاو ادن ءاوملا ىف مفتر ةثبلا ريبك

 .ناويحلكل لاتق مس هيفتبن اعدو تابن شيبلا (2) . ةمجأ )١(

 ضرالا تحن ءايمي ةباد 09 هب يذغتت ةراف ىدد شمبلا ةراف هقاب رتو

 ديطصاف هل جرخ هرحج ىلع عضو ١ ذاف ثاركلاو لصبلا ةحما ربحت



 - 1القلنال

 لوقلا اذهمانأدتباو مالكنا اذنه انِبْسأ ةماعلا رودص نم اًمبلكو
 دنع اهرادقا ىلا الو بهذلاو ةذفلا نم امهناعا ىلع دَعَقَت انسلو

 < هيلع ةلالدلا نم : أءمق "”لحو زع هللا عضو اج امف رظنن اعاو.سانلا

 0 و 00000 نم 0 0 ©« هةعاص نامتا 0

 ع كات |. بعد ! وريد كلذ 0 قذلا نا 0 اني كَدُو

 ١ رصهاظ د لح فْرَع تا 0 ا نا 3-3

 دلع 0 كرت 0 0 ا عشا ا لك رس ْ

 ريغ ارو 0 ع الْيَع 0 دب لجو زع هللا هنأ اولعيلو

 هةلطسالا “هر دمت تييحع مهعْظ طل الهناو. ظوغ# رب مغ ىدسو؛موظنم

 م ناهربلا ةردق لالجومللا ةنيز نم الو ءهريبدت ىلخ نم

 7 ” ده 1 50 حبلا تتاوح نم ) هب تالا نيبكلذ

 ف مالكا اده ةحتر دقو ( نوماعت الام قلختو )ىل !امن لاق دمتو

 ابماكت 2 ال قل نم تبورص امه قولت 2 اهلدحلا هود>و

 ًابايسا قلخ هنا ىعاعا لل>و زع هللا زوكي وا . سائلانم دحأ

 نب رسل !ض ع ذاكو .اماظنو ربظي م ادف ركلذلمجو اللع هوو ٠

 سح عج (0)



 ا

 ايبعضو مل لو اها |نافّرعي ”راونشلا و 20 هيحاص ف رهن هيفام

 كيردلاو : الهتحا انيها ناو ارتص املا لاا. « انجل ادرط ناو

 13 اكذ راط نا"ىلا "ريغبع ورف "ناك ندل نم رالف توك

 ناريمان اطيح نم طلاب ىلع طناسو زادلا باب نم جسرخ نا وهو

 ىرباناك ناو# أ مجرلا فيك زعإ مل عضاوملا نم عضو لع وا
 0 دن الو 0 الو . اريماز نلطملا لس ة هلزتم

  تلطظأ نحاولو :ءادتهالا“ن 10 افك زوصع هدراونم تعوم

 .سمنل ال َج ادا ولو

 01 رت ابا كلل 1 يطادعاملم قررا انهن كؤلو

 . ةلهاذ هعاط

 انا نييرتلا' قئاجرتت هايأزعوت مواكتا" اذنه( تلكلل)
 .نوكي نا ا ةَقَذَو 5 فيطاو مهنكز اباجعا

 ا ولك ف را"-لا هدف دوحل لل ان رخو قالا هك رفا ماع اجضأ
 1 20 تا 8 كك

(7 
١ 

 ناوندا ةفلاخ ىف ةرعلا

 كيردلاو باكا نيب .ةلضانملا ىف لطأ نا دعب لاق

 ١ ايعاطانمو ناتو انيسالا ىف كيدلاو تنمكلا- ويقل س



 ب ةةدروو

 نمنالو ابحراوجو ايناتع, نم الؤاهرارحأ نم سلوابا

 0 نيشراولاو(' 'ىمايدلاو ”ىراقلاكهنحاب ىجشيو هتوصل ب رطج

 هتس> راصنالا عتكو ه رظنع قثو نم الو تخاوفلاو لبالبلاو

 د ها بحلم نم الو ا كل سإوأو طااك

 فطماوكل هتدار 00 ريو « هندئحو هسن :ا ديكو هع ؛هنلأ , مامذلا

 رئاطوهف اهنم ناريطلا ىوذ نم اًضيأ وه الو ماجاك كارإ هبل هيلع

 عتميف اديص نوكي 4 اًضيأ وهالو . ديصنال ةميهو « ريطرال

 0 ' طرأ شافملاو . ةدللا هده داريو ةبأأ هده نم

 شار ىذ نم بحعأ ءىذ : ىأو ريطي الو ساكت شلبدلاو نلاريطلا

 ةلنوخلو لزم فلأبإل كاياللاو ١ اره ةدلج ىلا ”ىضرا

 ولو ادلو هل نا طق ردب ل لب هدلو ىلا الو هتجاجد ىلإ ني الو

 هجن رارفو هضييا هاندج و دق اذا . ! ! ليلد هتيارد ىلع ناكل ىرذ

 ىلا مجرب الو هلكش نم سبل املو هدلب ملال هدجت امك هنم ةنئاكلا

 هلبا كلذ مم وهو . هببشو اذه الا رومالا فرس فيلا

000 

 قلخن وهو ةيحاض هةحو تشل توبيمو « هراد لها فرمبالا

 لعب اكلاو . هحانج تحنو هب أرششو هماعط ىو هلظ ىفو هدنعالا

 نكدا ”رئاط سند غمج ئمبدلا ..رايلج لم عون يرق
 هل رعش 3 29 ماماك عوب ناشرو عمج )0

)١١( 

 4 لا لاخلا

 /ُ 1 ١ را

0 



 ىف وأ قبرط ىفوأ راد () ةص'رع وأ خبطم وأ ةنازخ ىف ىثمي

 ضرالا ىف () همظختو الا داو ٠ نطل ىف وأ لبج ربظ ىف وأ قرار

 (9ةن ةتادو ءامصحو ءاضدب ضرالا تناك ناو حوربسلو مش

 يتح ممأ "اوله دقو نكح ابعرح 01 ل ةرخضوا ةأسام

 ةأرئالو هنم اهريغ مشن الو هتسا مشا الا الك 0 هدجال

 داكبال ناك مل هنال هيلع ضمفهياامجرالا ادبا اضيا رجح يري

 لع 0 و ههرش طرفل ىنني رايقه 1 ومر امال 5 ا

 هماعطإ دارا اعا هنا كللذل نظيف هلتقوا هرمع دارا اما يئارلا نا هعبط

 ةيلغ هناهونو مهنا 1 0 كيدك سلا ناالاو

 4 ةلوسفو امؤلو ازجع سانلا ىلع هسفنب ىمر ن1 كل هلا

 اوعمس املو . ىراحصلا نم شحوتساو عابسلا فاخو اصقنو

 لئاسال مواعم قح محلاوما ىفو ) ىلاعتهلوق ىفذولوي ني رمسفملا ضعب

 رودلا يف هوذخلاو هيلع اوفطع ٍباكلا وه مورح لا نإ : ( مورحلاو

 لقنمو ماييغأو مهتلفس نبتالا نوكال كلذ نأ ىلعو
 هانم ماو الب اقل لا درو هل رثكو هر يا

 لايملاو('!اهل ولكن مو اهناذب و ريطلا مهماه.نف ( كيدلا ) اما

 هبذرخ ال ليغتلا قي اخ عمج .(5) - /



 تمحو 0- صحا

 مل ةفلكن كم ملاذاو . زييعلا لطب رومالا توتسا ولو ةجالا نم

 :نيقيلاوىلاعت هللا ع لكوتلا ةرككتلطبا كلذ ناكو لو ةبوثم نكت
 دوجا كبساحب ىذلا ناو مفارلاو ىفاكتلاو ظفاحلا رزولا هنأب
 الو ريثكلا || بهمو ريسيلا لبسي هناو نيمحارأا محراو ندوجالا

 تقاوعل لهاملاو ربرغلا ةييشاام ل ناك ولو كللاه الا هيلعشلل

 جحاورالا تلطمتلو ك4. ِلاوعدب 00 0 ؛ امو رظن :لا لطيل رومالا

 .اهقومحو اهظوظح ءاسناإلا تمدعلو اهراغ نملوقعلاو اهيناعم 5

 عفانملا ظعاى لا مجرت اهراضمو ةمّْمن اهمفانملعج نم ناحيبسف

 ريقحو ريغص نيبو ء شحومو سنؤم نيبو ملؤمو ذلم نيب ابمسقو
 ماس نيبو ء كسرحبل قع نيبو ؛ كدصرب ودع نيبو « ريبك ليلجو

 ابعامحان وةحلصملا ماع عيمجا َّك لعجو 6 كدحم نيعم نيبو ل

 ةمعنلا مك

009 

 موحل لك او شاين وهو 07 تاير بحاصو فارم كلا
 انهأ مث رابنلا ةقرس عم ليللا ةقرس عمجم هنا الا يس 'إ

 غ0 أذ ا الا سس سسسسس سس للا



25000 

 سوفالل نكت لو . ١" موجولا ب'ركو ةريملا صقن دجم كاشو

 فرعي مل عمطلا ا م نم“ عابطالا اهبعشتت مو« ل
 الا ني لالا تدعو ننالا لوع نانا ليس هور للان
 ءايلوالاو ءايبنالا مهيف نيذلا سنالا نمو قلخلا ةوفص مث نذلا

 ىف موجنلا ىلاو « ةدالبلاو ةوابغلا ىلا و « ةمييبلاو عبسلا لالا

 به نما ةعفرلا ىف مايبلا 1000 ل

 نم اجرب وأ جباثلاو رازلاو رداد سيما نوحي نإ هر ىذا

 نم الايكم وا اهرسأب ةرحللا نوكي 3 ميملا نم طق ججوربلا

 كاسنالل وه اماف ملاعلا ىف ءىث لكو . ءاوحلا نم ارادقم وا ءاملا

 نييبتلا لهالو ةعاطتسالاو لوقعلا لهالو راتخو ريت لكلو

 مدلا مطلب عبسلا ةذلو ةفولعلاب ةمييبلا ةذل متت نيأو . ةيورلاو

 3 معلا باب ماتفنا نمو ءادعالاب رفظلا رورنس نم محللا لك

 2 لا غانو ددوّسسلا رورس نم كلذ نياو + عرقا دامدإ

 .اهرو مطاسو |هزع نمو ةفالخلاو ةوبنلا لاح نم كلذ ناو

 ةاقالم هيا و معطملا داقالم وهىذلاس اولا كرد ةذل مم مق نع

 ذافنب رورسلا نم « هنيللا هسبااو قنوملا نوللاو 0 توصضلا

 مزليو ةعاطلا نم مئاملا بجوب اجو عيتوتلا ذاوجيو ىخناو مالا
 ,نزحلاو قارطالا )١(

 نة



 ااا"

() 

 ) يذؤملا ناويحلا ىف قلاحلا ةمكح ١

 قاخيففرييدتلاو ب ردملاوقيملا قاع نأ ظنت كبف كنك
 ضشْم كو دن الاوتائاثلا قلخ ف ةكتملاو تالثلاو ار ١
 هيفرييدتلا نأ كيلع بئاز ا كل نحس وأ كذتض رقع زا كيلا

 ةحوزم'واهةزيشص"ةهق ةمكنل ناو” صفا را 0

 امم ءاضقنا لا انيندلاءادطا ماى دسم (ملعا)

 ةمضلاو  'رانملاب مور ااَو مفانلاب راضلاو رشلاب ريما جازتما

 ناكوا قاخلا كله اف رص رشلا ناكو لو « ةلقلان ةرثكلاو « ةمفرلاب

 مدع عمو . ةركفلا تابل تنظمتو 41 ديا فلس [سش

 و زييقلا بهذ ريبختلا بهذ ىتمو ةمكملا مدع نوكي ةركفلا

 فرضت 2 مع نكي و م فقو الو ت' ملاعلل 0

 لع ريصاالو ةمقتملا بالتجا 5 و ةرضملا عفد الو ريبدتلا باب

 فى سفانن الو. ناب ىف لافت الو فؤيحم لع ركش الو هوركم

 (") اهربظ ىلع نكي لو ةباغلا زعو رفظلا ةحرف“ثلظلو : ةجرد

 نيميلادرب دجيقفومو « لطابلالذ دج لطبمو « قحلا زع دج قا



 - االآكل ل

 7 لا و سنالاو « ركلا و مضاوتلاو « فرسلاو داصتقالاو

 « ةعاحشلاو نيطاو 4 0 زييملاو « لابمالاو ةركفلاو

 ١+ اع وتلاو رايدالاو ع زدمتلاو () لدشلاو ؛ ةعاضالاو مزمحلاو

 ريصلاو « اضرلاو طخسلاو « دهزلاو ةبغرلاو « صرالاو ةعانقلاو

 ءسأيلاو ممطلاو ؛ءايراو ف رطاو ءناشتلاو ث لاو « عزجلاو

 ناهتكلاو ؛ ةحقلاو ءايملاو «نيقيلاوكشلاو , 7 مّبَطلا اودزيشلاو

 ءفاصنالاولظلاو «لهجاورلعااو ءراك ١ كادوا رقالاو « ةعاشالاو

 « بضغلا دعلو ةدحلاو « اضرلاةعرسو دقحلاو ء برهلاوبلطلاو

 اذا 1 مالاو ء ىبلاو ليماتلاو < ملالاو ةذإلاو « حلاو رورسلاو

 « فقوتلاو ميمصتلاو ء س ركل نلطرلاو ؛ةعدالاو يعلاو اا

 00 ل] ةعاططالاو + ءافاملاو وفملاو ء نطاقتلاو فطلب

 هدح فرعي الو هدع ىدحن اللامو

 نم ةمطقلا هذه ىفام ىلا ءىراقلا هبنتي نا بي ( فاؤملا )

 دادضالاب ةطاحالا ىف ةكلملا ةوقو ناسالا ةطسو سفنلا لوط

 ةلئاط ةورب نسالك | ف نآف هباشتملا نيب ةقرفتلاو

 سندتلا (م) طقاستلا (0) لالضلا )١(

 ةينلا دقع )5(

 د جدام
٠. 

0 



 -_االا د

 هبش مزاي الو . لمثلا لمح ىلع هريصو هدم>و هتلوصو هتريغو

 هثحوتو هحاورتساو هركمو هردغلثمنم هيف ًايبحأَم 0 بئذلا

 ةرملا ضماخا ألا تييش اجرا ن7 0 هدو

 ركن وذو ةيهاد هللا نا رادقملاك لذ لبي 3 ثالث و نيترملاو

 ةرااىه ا اعل لجرلا ءىطخم امو . 17 مهل 12 وأ

 صوقنمو هلبأو ىغ هل لاقي نا غلبي الف ثالثلاو نيترملاو
 طلي يش لك راوبغأ هودجو منال ريغصلا ملاعلا هومسو

 جوربلاىلع ةموسقم ةءاضعأ الو اولاقو : نسي توض لك 00

 رانلا جانت نم ىهو ءارفصلا هيفو . ةمبسلا موجنلاو رشع ىثثالا
 جات ن ماوهو مدلا هيفو ضرالا جاستن ن ٠م ىهو ءادوسلا هيفو

 تءضو ميرالا همئابط ىلعو ءاملا جاتننم وهو مئابلا هيفو . ءاوحلا

 هئازجا عيج هيف ناك ذا ريغصلا مملاعلا هوم ةعيرالا دانوالا

 ةلآو ءاضرلاو بضفلا مئابط هيف نا ىرت الا . همئابطو هطالخاو
 « ةوابغلاوةنطفلا ّئابط هيفو . ىَقلاو (7 داّمتءالاو « كشلاو نيقيلا

 ءايرلاو ءردغلاو ءافولاو ءشغلاو ةحيصنلاو « ركّشلاو ةمالسلاو

 ؛دوللاو لخبلاو «لزرحلاو دجلاو ء« ضغبلاو سحلاو « صالخالاو

 ىنثلا دض ىرت



 د ل

 ةمينغلاو ةمالسلا كلذ ىف ناكل ةمومذملا مهلاهج و. ةيذلا

 الإ كلذ ىف نكي مل ولو . عرفلا نم ةدافتسالا مم لصالا زارحاو

 لك و بمللا ن :عو .٠ ةحارلا داتعاو ىملا فخم نع تاعدي هلأ

 : . ةنما ظعأو م هلا غبسأ ةيحاص ىلع كلذ ىف هل ناك دل . هيبتشن ام

0:0 
 ( ريغصلا ماعلا )

 ةدضزالاو تاومسلا ا يذلا ناتالا نأ تلعام ا

 نم هيفاو دجو امل ريبكلا ملاعلا ليلس ريغصلا ملاعلا هومس امنا هلجا

 سلا ساوملا ةلاودجوو : رييكسلاا ملاعلا ىف ام لاكشا 35

 عمجتو بااو محالا لك ١ هونسوورش كاوا

 بوتوو . لجلا ةلوص هيف اودجوو . عبسلاو ةمّئيببلا هتاتقتام نيب

 . درفّصلا نبجو ٠ بلمثلا ناغورو . بئذلا ردغو . دسالا

 اال تلد دوعو 007 هش للا ةنمنصولا ةرذلا مجو

 عابسلاو مايبلا ىف ام هيف اودجو اعرو . مامنحا ءادتهاو : لكلا

 ءءادتعا 20 نوكي نأب ذاغب ل لان نأ غلبي الو ةثالث وا نيقلخ

 هيث توعو هلخدتف ناديعلا قاقد ند أتدب لذ ةبيود ةفرسلا )0(



 هيه ندع تذ

 م

 .كماتمإلاطأ هيف ترظنذإىذلا وهباتسكلاو . . قامنلابكعدخي
 كلخافلأ مخفو . كنايب دتوجو . كناسلطسبو . كعابط ما

 ةقادصو ماوعلا يظن كلحنمو | كلردنع ريو: كيش 0( حو

 رضتحلا ىف هتءاط رفسلا فو . راهنلاب هتعاطليللاب كعيطي . كولملا

 ل ةداملا ادع ل 1 كره مل هيلا ترمه نإ ململا وهو

 كلا ند كاع ا عب متلو نع نإو . ةدئافلاكنع

 دأب اك« املس تنك ع و . كيلع باني مل 9 كئادعا 7 5

 لإ ١ . ءوسلا سدلحلا 101 ولا ةدلح وهغم كرطضل م لبح

 (4)تاياف كسلا باحصاو . مراهم غارسفلا هب مطقي ام '" ١ لعمأ
 لقعو ةب رك' ىف دايدزا هيف مك لازتال بات .يف رظن موليل تاعاس

 ةعينص (*) ثنو و .. .لام ريمثتو ند حالصاو نوصو . ةءورمؤ

 همنمالا كيلا هناسحاو كييلع هلضف نم نكي مل ولو . ماعنا ءادتباو

 نم كلذ ىف ام عم . كب ةراملا ىلا رظنلاو كباب ىلع سولملا كل

 راغص ةسنالمو « رظنلا لوضف نمو « مزات ىلا قوقحال ضرعتلا
 مهةالخاو . ةدسافلامهيناعم و . هطقاسلا مهظافا اروض>نمو . سانلا

 لضفا (ك) مهتلودتماق ىأ (0) حرف ()
 ( داريالا باحصا ) لمعلا ىلانوجات< الف مهيفكي امسدنع نم (4)
 هيف ةدايزلاو فورءملا ممتنة ءينصلا بر ©



 د ل

 كاماربإ الو الالمإ لقأ الو « ةيانءو ةيافك 00 عزخأ

 .«لادجو دهزأ الو ؛ ال ل ْ ) ءارم نمدعبأ الو

 انسحأ سر معأ الو . بانك" يم لاك نع دق

 هييطأالو. لا رع الو . فكم يع 1

 4 نآنإلك ىف دجوأ الو اك اردإعرسأ الو: ىتجبرقا الو ار“

 1 .صخ رو « هداليم ب رقوهنسةثادح ىاحاتت ملغأ دلو بناقل

 «ةيبرغلا مولاو ««ةيمل سلا نم عجم « هدوجو ناكمإو هن

 ملا نمو « ةثيطللا نآهذالا دومتو ءةحيحصلا لوقعلا راناو

 |00 الان, ةييكملا يتزاجلاو « ةقدتلا شالا ةمقإلا
 مالا و : ةرئاسلا لاثمالاو « ةحزانلا دالبلاو « ةيضاملا"نورقلا

 ”اهترايز تناك تْئث نإ رئاز. كل نمو . ."باتكهعمجام ةدئابلا

 .هناكو ؛ كلظ موزا 0 ا ل

 ' كيرطي ال ىذل يدلل وه تال 011: كش

 ةممسملاو كيلعال ىذلا قيفرلاو , ( كيلتب ال ىذلا قيدصلاو

 ,ىذلا بحاصلاو . كئطبتسي ال ىذلا راجلاو . كديزمسال ىذلا

 هيو ركل كلماعي الو . قدتلاب كدنعام جارختسا ديرب ال

 لك دعب بر برشلا سما (م)  ةازاحم () لطابلا لادج 00(

 كهركي (4) كلذ حرش قبس دقو مايأ ةسمخ



 (0)ليخدلاونيرقلا منو « ةيرغاا دالبب ةفرعملا منو « ةدنحولا ةعاس ١

 ادلع ءىلنم ءاعو باتكلاو « ليزتلاو ا ظ لقد

 ناك تش نإ . احازم 0 هنو )0 ردظ تح فارظو

 5 ل ' نابت نم غليأ ناك تئش ن ا نم ايعأأ

 ظعاو كلزمو « هظعاومك :ةجشو «هرداو كن 5 تل

 لوالا عمت ءى ها كل نمو ©« س دج [قطانو كتاف كسانبو هلم

 عيفرلاو « بئاغااو دهاشلاو « رفاولاو صقانلاو ؛ رخ لاو

 0 « هفالخو زكشلاو « نيمسلاو ثفلاو 2 عيضولاو ظ

 قطن, « رححىفلقن7 ةضورو ؟ ندر قرات 5

 ماش 1 كل نمو ؟ ءايحالا نع مجرتيو « ىنوللا نع

 مكحأو ضرالا نم نيل ىومح اع 0 الو كيمو 1
 « ةميدولا بابر 0 نم ةميدولل ظفحأو ؛ 06 ١ بحاص نم رسل ْ

 اماءعمالو ؛ ؛ عوطأ امفرالوم اطيلخالو « نما .أ اراخ مع لو ا ظ

 مج حس د كسوف حواس نحس تس جو14 5 عود
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 تك نيل لاا ا حا“ 4 2 250 5

 ءاعو ىنمع ىلوالا فرظ (؟) قصالملا لخادملا قيدصلا )١(

 لثملا هب برض يح ىعلا ديدش ناك ىلرع' 09 ةساكلا ىنعع ةيناثلاو# !

 ىنرع بيطخ (4) كلذ ىلع لدت هل ةباكح تاهاكفلاف اني ور دقو» ||
 تتاح قح رهظلانم ةبواعم سل< ىف بطخ ةيمأ ىنب مايأ ىف ناكر وهشم»

 ىنعم الوافرح داعأ ام رصعلا ةالبع



 -_االكال

 . هلع اذإ ىح اهومم )١( صبيو اهنم كلذ بلطي وهو هتفاط غلبمو

 ىح.هد وعترف 1 ل جاتحيل عنما 3 هأعنم طمللا 0 دق هنأ

 هاطف نا امممأو تعمتجا:هنق هبايسا ناو تع دق هتاذ نا ايلع اذا

 هتجاح ىهتنم هسفنل غابو طقللا لع ىوق اذود_ اعوطقم اطف

 كانت عزمت مث امبيلا عجر ىتم هايفثو )٠( ةيافكلا اهلأس اذإ هابرض
 ” اجلا رافللم نككتملا فعلا كلذ نايسنبو هل امرتم ةبيحملا ةجلا

 هيلا حاورلاو هيلع ودغلا نم ىنضملا دكلاو (م) ةرثالا كلت نع

0 

 ( بتكلا لضف )

 : عدبي نأ هللآ ءاشاأب عدبأف لاو

 )( هدمكلاوسلملاو 4( د رخذلا معن تاحكذلا

 سدنالا منو « ةف'ر او لغتتشملا معأ و ةفزنلاو 2 :عررقتلا معأو

 هتنوؤم هايفكي نا ىأ )0 اندو كرحن دارملاو هبنذ كرح صبأ 060

 نبالا بح هلوق ىف ظحاجلا امام بح ةرثالا لصأو بحلا (ع)

 قزرلا هبحاصل لفي راقع عفنلا ىف هنأك باتككلا نا ىأ (:)
 نأ ىأ ضيرملاو نونجلا اهب ملاعب ةيقر () هيلع دمتعملا (5)

 عاجوالاو مالالاب بهاذ باتكلا



 + د و ا

 - ا١"6©

 نأ لأ :هعمتصو هند ىذلا ناكملا ىلا تاماحن و هدعأ دق ىذلا

 ابنك نود اهب تمر امر اهءاف فصاع مر وأ ف ضاق در ن7
 1 امر دعزلاو هتراتخا يذلا ابعضوم ريغلو أبشع لظو

 نع منج توعو عزفلا نم طقشن ىلا ءارلاك ديل ضييلا هدنع

 نايقاعتين الا زب الفذ اكملا كلذ ىف ضيبلا تعضو اذإو عو 8

 ديانا تتحاو ءادم ىلا كلف غلب اذا ىتح هنارواعتيو نضحلا

 ضيبلا عدصنا هبحاص هريدو هقلاخ (0) ةفظو ىذلا هتاقيم و

 موقلحلادفمةليملا ليلق حانجلا ريغص دلل ىراع جرف خرفلا نع

 ناءاعياهوهناوه قيض نم هحبوربو هضيب نم هصالخ ىلع هنانيعيف

 نا الإ م كلذ دنع امل نوكيي الف امبواح مسقتال نيخرفلا نا

 ءارمتسا نع فعضل امهلصاو> عبط نا ناما»» 20 اهقاتكر

 ججاتحمو 0 ةيوشنو عقم ىلا جاتحم ةلصوحلا لاو معطلا م ةهو ءادغلا

 51 ير ةبالصلاو ةناتملا ضع اه نوكي نأ ىلا

 ا
1 
 و
5 

 1 ندا, ل ا خرا نزيف

 هنوق رادهم ىلع ءاملاو بم هناقزي نالازب الف طا اولا 1

 اهماحتلا (م) ةبتد (0) جرخ 0) ٠
1 

 آلا
ٍّ 

 ههحبت



 ا"

0 
 ( ماملا ةعيبط )

 : هخارفأ ةيبرتو هضوب ىلع مايقلا ىف ماجا ةميبط فصي لاق

 امدقت لولا نم قوكيام تالا عدوأ دق هنأ رك ذلا ملع اذإ

 نم كلذ هايشأو صوملاا قيقشنو بصقلا لّمنو شعلا دادعإ ىف ١

 '00 (٠ تاةمابشاو صولا المعز ىح اقرلا 9 روما ناذيعلا

 نام> ردقب هامطصاو هادم ىذلا عضوملا قو الخادم احسن

 ا اي ةمق رمرزف اهورح ةصوخلالا كلثل اصخشأ مث ةم ةماما

 '  ويهطا صامل !ادفرذ وكلا و جرجدتلا نم همنمتو

 كلتو صومرغلا كلذ نابةامتءو ناكملا كلذ نارواعتب مث ضييلل

 لوالاابعاطابنع نايفنيو امابطل 3 امايفدنو ا خسل ةصوخلالا

 نم ةحرختسمو امبماايط نم ةمتشم ى 0 ع مل ناثدح و

 رسكتتالثلةناضحلا ممامهماحرا نم ةلصافلا ع[ 12و ايينانلا ةلكأاو
 د كنلو ناكل عابط اهعئابط ركذت الثلو مضوملا سبب ةضيبلا

 5 رضإن م . ةبالصلاو ةواخرلاو ةناخسلاو درنلا نم 0 ظ

 عضوملا ىلا تردب اهماحرا تلصفف اهتضودبإ تقار رظطو 7 ضاخنا

 ادعاسمو انوع )١( فن فيعضلا وهو روخأ 0 60



- 

 ( ناويحلا ننانك لق هلوق نما]

010 

 0 ل رصقأ ائيش ل م 9

 نأ هطايتحاو 1 نم غب رآفلا ند ل لأ رد الو'

 هني ىلا ريس نأ ديرب وهو رويسلا هاج اعرق تن ٠٠

 لخدت نأ تءاش ولو فهمسلا ىف ةرافلاو ضرالا ىف رونسلاو أ

 دو روسلا لوذف 2 ريعتف ايش اماع رونسلل نكي اهتم ْ

 امنإو . دومتف دع نأ هلامثب راشأ تمجر اذاذ عجراهراسيلا 0 ٠
 طمسا لا أ تذل "ام كلذ لعفي 6 100

 الكل 5 ةعانس اهم نعل | اهيلع بو اذاف اهيلع ديف ض رالا 3 ظ

 ان اذاني ترا نمستق اهنعلفاغتلاربظأو اليسع للا
 بحب ىذأ -كلذك لاز الف اهنكاف 0 اهيلع بنو تح 1 ١

2 13 1 

 3 0 ناك أم كيدفا مخالب ناو هعمل 0 هيلا نحس يلا
3 

 ةسدعاو ةصيغلال زإ؛داو مسالا 01 هثرو ل «ع4ههالسلا

 حدرلا ةوقبا )١(



 هد اةالكاد

 (رضحلا نسح /

 ريخنهركذ د هغلب لحجر ركشد بهو نب 0 يل

 «تالضف نم معلردب ريِغف “ 3 ل نسح ىغلب : هسلاح ضعل ىف

 قا ريثضو ؛ هان كاصلا لفلم ىلإ كو نم يدل بيز ءاللو

 0 قساسعو 0 0 4 8

 |” كج سلو ب كتانا رم لع بسط سو ء كمال
 مالسلاو كنادم لوط الإ ب 5 0

 1غ نالا ةوعالب

 « تيفذا حوراو ه « داتولا ءاك ذلاو « ضارفلا ل )0 (

 طظفحلاو . ” اقل ةرك اذااو ةردايلا « ةردانلاو . في رظلا عبطلاو

 د لوجالا لقلاو 5 لوطألا سفنلاو . لئاوالاو رخاوالا معو 53 لماتشلا

 04 ةريدخا ” 22 عحلار 6 تفوزملا دمزلاو . لوصلا قد ؛« لوقلاو

 0 ا سس م

 < ديفملا فرلأتلاو . عوضوم لك ىف « عوبتملا ىأرلاو . ةربعلا ىلا ةنورقم
 , ضيفتسمالا ثخببلاو

 ؟ هو ةئرس تف . ةنآم ءاهز كالأو 4 هام ةنارق شاع

 5 دادضالاو نسامللاو 7 ناو.أاو ) نيدتلاو ناييلا هراثآ نهو

 ظ لئاسرلاو . ءالخبلاو
0 
55 



 0 هم

 لامتسالا ال ولو )١( ح ادهتالاو. . حادبيتلا نيب شييلاو . . تابحالاو

 ىف ادمنو . با 0 ءءطأ ناف . لاملإ (9 ديرك اع

 :سالقألا نم" )ا رحاو ادفو#ساكلال ا رطاومويلاو , تارا

 ةيمسلوو 0 لهاملا ةيمدسإل دوملا نم عومسملا كلذ ىالوما» ظ

 ,م زَذاَد آلا ىف مويلا وهىانلان م جواخلا تلذو . ارم لقاعلا
 « ةعاس تال آلا هذه مم ريعلاو . رست باوالا ىف ادعو

 ةعاضن لقا ىل.ملا اذه ىف راطنملاو

 ( ةيزمت غلبأ )

 لاقف لبس نب نسما هيلا: اعف بيض نوم ننام
 جئايح لمج ىذلا هن دجلاف نيدتتم كانثج ىل نيدزتم كلبان اال

 ةودق مل ب اسمو را

 (صيملل ا
 اير كانك ىف ها ندا ل لل نايا

 ةحام كتلع لعجو ؛ كيلا ةمالسلا دفو هّجوو « كئاودب كءاد

 0 ١ ةفءاضم كب وذل

 رمملا - برش م دارملاو نياجرلا قور ءانالا وهو رهقكا حدق عم

 بلسلا برحلا (م) ٌبلَط (0)

)11( 



3 1 

1 
0 

 ال 0 ا

 . حيرلا تبه وأ ء.سمشلا |تعلظ الك خييشلا ركذأ ين رأ
 تالا وا كيغأ) رطرغاوأ ؛ قبلا مل أ ملا متو

 0 هاير حبرللو ١ هانت هديه نا رك هلا كل

 هاذ ةيعللو اخس هوانسقرللو ؟ هالعو هال مجنالو

 ' ءارك ذ ةملاثح لك :ىفف.« ماناجس ضو الو, ءامح كثسللؤ « هادنو

 الا ىلع ءماقوثإ ةدشأو. , ماملا قف ع ءارارقضاح كرف

 هاباو ىعمجم

 1 هوسلا ناوخا نك ردو ةئ زعل (

 هلوق نمو
 ىحيلف تدملا تام دقو . ىلا هناك دشر ةزعالا نع ءازملا

 ا قدمالاب كريغ مولا تناف . ستار كلام لعامدملا .. ىلا

 ا . كل ل و كد كلنكرو خيشلا كلذ

 كيلا في هي مون كامر كتالتسا نافذ دو

 اةرناملا لاب ىهن ٌءأو . بايشااو با 31- لاب "سطل ن7

 اروصقم اعيبلا يل هيدطاا 0 )0 اس ,يظ ) 0

 ءاملا عيقاقف (ه) ربتي دارماو ضعي (:؛) فرشلا وأءوضلا ادودممو

 ءاملا تجزم اذا ةداع ع.يقاقفلا اهيف وك ىلا ىه اهمال رمخا انه دارملاو



 كل 856

 ذخابوذاوخالا هيف عمطل / تلاطملا )0( ةحردم ىف توصنم معو

 ناضقنلا هبكلم فيو (0) ناثدحلا | ةيف رظُمتيو ,ناطاسلا هنم

 (قوشلاف)

 :تحرزاتسلاو 0 تذل ءاملاو تطظر ءاوملاو قلطمويلا

 انانبكأ .2255 ىنيش نيأف ١ (©) هان حمراو ةةس طم ءازقلاو
 الو '..(4) الياغ درع ءاملا الو . اليلظ لظلا الو . اليج مويلا

 الإ ىننالاو . ليم“ال شوزلالم ميقأو ,.ايلع ىبتا ١

 لوقي كلذ ىفو . ليخن الإ ىهدلاو . (ه) ليخد

 هه كارك دل ورع

 رادملا هللب روم ءلاضفتنا يك

 الو مابسلا مقو وه اك] ىوشب ىالوم ىلإ قوشلا شيول

 !ذهناطلس « ملا 0 ماا ساك وه اعإ رصصن هايقث نع ريصلا

 « اضيأ قوشلا ىف » :



 ع+ 9يا وعم

 اهردقل ةياهنالو «اهرمكل رج ال ىلا سفنلا ىف نوكي نأ

 )» رققلا حدم 0

 : اضها هلو

 (1] ءانعلا صعسيو « ناوملا نم هيف مل رقفلا هركير ام
 « رمفلاوه ىغلاق:ىمناا ةبارن نم رم ملا غبأ اذذ (؟) دايمصلا نم هيف

 ”ىغلا نم نسا ةيضقلا هدله ىلع ريقفلا لب ال : رينملا وه رابلاو

 اتا + ىلع لكمرم رولا لشي ازيقفلا نذل الاغا هدم القد

 :هنازيج هيف مهطي الو ءهناوخإ هةطبتسي الف-ءقر.لك نمإ,ةبقرلا

 الو «(0) كلا رحنلا ىف الو ء هتقدص رطألا و رظتنت الو

 قالو 9 هتروك ا ميدل الو . هدب ام كاشمر ا

 تقوفالو . هارشإو هريعش ةلغلا تقو ىف الو ه5 سا

 لمح الو هيلا لل دجسم وهاعإال . "ا هحارخ ةيايحلا

 م ]6 سنخلا ءاقوترو اراب اهراقلا هنجتج هج
 ةيلاس دب لكل د 7 هناا اال لو مئاغ

 ونلا عراوش ىلع (0) قيلو . هبلاط سفن لكل ديصو

 5 ا كمل
 لكالا هيلععضوب ام (5) ليللا دونج (ه) ةبك افلالو هآ (4 ) ديعلا

 بئاونلا ىف لصقل هنا ةإ+ا نم ىنعملاو



1 

 ل

 اهقتاالؤهدمب نم لكفلال اوفا ان/هبانغأ قرأ

 امتصام لك هللا زم لدع»-- هت وغو هبات ف' كوه

 هيكل ىلإ اةوعتو ةطو. ىلا اننتح ءدك تيل ١١

 « ءانث »

 لجرا ف وؤلم رك ذب :ئمزراؤللا ركب وا كاف

 رهف قخاو'. .«ركشك قيملأ لب الا هرم آلف يارا
 ءازنإلا قيقحغ' ىلا خلأو .:نيملاةءايعاب هلت لوح" نط نت لح
 قيلظ ريشاو . قءتغ لب قيقر هلاناف ةانحلا اطفي واما الإ

 « تب مادهما نع ةيزعت »

 اًضدأآ هلو

 .رادقملام دهم لو ءرادلا ماده ىذلا هلل دماف ةدملارك ذىتلب

 لسذلا لع تواؤحلا كلشاؤ "لاخلا م مو ءلادملا " متو

 نيدلا ىلع هلو ء تتلثاو ض نمل ابطلست و 5 تع

 نم لاكلا نينل دن هلو ةهم) نخر مة لل
 7 ع

 5 2 ع - - 76 3 ماع

 نمريخ . ىماتو رفح لأمو « ىدذ زاك لو ثركت نكلو 07 .

 هصقنز ههوّش اذه دارملاو هفورح ردك فيسلا لث 60

 انه دارملاو ةيقرلا ةذوعلا (2) تماصو قطان نم لاملا (0)

  0م 21 ,

١ ١ 



 دحر | دس

 ةمترفلا ةعؤولل ةمتر سما .نم اعو ءاقالا ىل ثدحي من

 ( ءانغلا لمغف )

 تاحلالا تانك .ةندقبم ف هبردنع ن دمحا لاق

 وقمللاتالتخا دشاو بواقلاب مقوأ اًئيش هللا قلخ لبف دعبو

 لع لهو ٠ نسح هجو نم ناك اذا امسال نسحلا توصلا نم
 رب رخ لوب ئه ناؤهلازإطتسف 20) ديدعر ضرألا

 () هن رس, رخل اذا. نابجلل نق
 كل .ةينملا 0ك ريش: نم تنثأ له ظ
 ليخم ”ضرالا ىلع له مآ . هبلق ىوقو هحونر هيلا بان الإ

 يناطلا متاب لوقب ىنغ من © !مؤل هفارطأ 19 تبعفتت
 ةدحاو-.لاملا :ليبس"ليخبلا ىو

 البين هلام ىف ىرب ميركلا نإ ْ
 ىلع له مأ . 29 هفارطأ تحشرو « هلمانا .تطسبا الإ

 مونللا ن ىلع رعشب ىغي لحما ديمب رادلا حزا بي رغ, ض رالا

 ايي بيكا . افا َح زانلادلبلا ف سرغال اتدحوأي

 ةديصم (م) ازا هسفن سرفلا انه دارماو بوكرلل سرفلا
 دوجلا نع ةبانك () الي (ه) تلشو تجنشت (:)



 تشاك 08 كبح

 ولا" لَوْ نو ء بيقرلا رآثإ

 نم ىسفنل ارسأو . ةبيللا ىلع فارشإ دهب « ةيغّجلاب رفظلا نم ىيعل
 نأ تلالاسلو . فيملادس:نلطلالاو قرا 0

 ىيفكيو « كءافوو كلدع ئةزرو < كءامن مديذ كءاَقب ليطي ظ

 كءافجو كوشن

 ( عازل فالت)
 سانلا ىثمث ٠٠7 ءاهل ةيقثحلا ندم هيخأ و نيسحلا نيب عقو

 : دم“ هيلا كف انيس

 ىأو هنع هللا ىصر تلاط ىتأ ن' ىلع كانأو ىلأ ناف دعن'امأ

 ©” قال وسرق ء[رده"لا نلف هتابلو ةياكنازو سنا
 تَرَ اذاف . اتم اربخكمأ تناك أ لثع ض نالا تشن /

 لضفلاب قحأ كناف ىناضرت# تح "ىلا ) مّدقاف اذه ىناتك

 مالسلاو ىنم

 ( قوشلا بهلت )

 ىخولا مهران قحسا ىلا ماشه نب ىنت 9

 لا بيمنأ 7 ملا 1 تا

 لبقأ حرفك مدق (؟) ةعزانم 0



 دع 1684

 هلو افراط كرتام ىخ لاقثالاو ةعتمالا“) فارجو ؛4 لاومالا
 ءءاذنلا بلط ميلغش دق.سبلم وأ ممطم ىف امبيلا مّجر ادلات 01 :* رو 5 . 0:1 2

 هلي لاو < دّآلوالاو  تاهمالا ىلع ء ءاكبلا ىلا ةحارتسالا نع

 « ميلا كناسحاو « مييلعكافطمد نينم ملا ريمأإي مرجأف «دادجالاو
 مهنم كل ركشلا نع كبيثمو « مهنع كفاكم هللا دن

 ( ضي رعتو ةعافش باتك)

 وجر لجرأ عفشتسي 021 ةدعسم نا ورم 5

 هسفن نع اضدرعت هلوق ىف لمحو بتكف هئاطع ىف ةدايزلا

 2 كلوطتل نينمؤملا 0 أب نالق 2 عفشتسا دفق كعل امأ

 ادا, ىف ىلبمت ل نينمؤملا ريمأ ناةعطعاف هئارظم ةقالبلا ١

 مالسلاو هتعاط ىّدع' كلدب 6 هئادتبا ىو . نيمفتتسملا

 ( قوشلا ف)

0 

 2111 يلا وسنلا لط ةولولإا ١ نم ىلا تحأ كمر

 عم . بيلا لابقإ نمو . ةعّدلاو نيف ينك ف ءاقلا كا
00 

 ديدجلا فراطلا .() هلك ءىثلاب باهذلاو حسكلا فرجلا .(1)
 نأ لبق نم ءاحرلاب انا هئدتبا نأ ىأ (4) كلضفت (س) ميدقلا دلاتلاو
 ةلزنملا هذه َْك لمح



 ( ساحب ىلا ةوعد )

 :يناسنفلا سابلا أ تن
 40 هاَوَج حجار يطي و « كيلااقو ريشي داك ساخم لا 0

 نا ةنااجو  هالعأب اردب ”تسلط نأ هلاك همذ كندل لمحت نع
 للا فوت امو قوح دقق فأ بخ“ هايحت ةرغ (؟) تعش

 قوشنت راجأ ىلع لمتشا دق رطفقو « هنمإ/سبتقتل اهردب عولط
 .روذأاب تننم نأف هنع ةدايزلا ذخأت و «هنم دمتستل اهرخ ىلا

 يضص

 رورسلا ةبيخ ايفالإو

 ( داجنتسا باتك)

 فياعاعتلا بلا تامر ناو ةكموعا 007
 نب هللادبع 8 نقل قلخ همده تخف تامو دوسالا ردملا ظ

 :نوسلملا ىلا نيمرطلا قاف عر دا
 )ع( الا و هتدب ناريجو هللا مرح لعأ نا نعتماأوملا 0 ا

 ليس ب كفورتص () رى اوراجتسادق تاليهرمت 0
 حايتجاو ء ذاوسنلاو لاجرلا لتقو « ناينبلا مده هثادحأت كار

 احضاو تربظ () نطالارئوملا ولا 0

 لظ )4( فلا ىنعع فلآ عمج 09



 "| ل
 ا

 ١ هل را

 ( ديدمت باتك)

 ! ()نر الشو او ا رخآ يلا لج ب 0

 هيرك كيلا نيح الو ةايملا ذيل كيلا ' نط لاو ءاضنلا كلبا

 (ع)كرتذب كريش سيتتو«(0) كملظ ىلع عد رث يدا ان يلا

 ليهتساو .ةرذعملا لبقتال نيح رذتمتف ؛ كرمأ لابو قود: ىح

 دعها ٍلاَمَتال نيح

 ( بيجع بولسأ )
 هبتكىذلا بواسالا كلذ عدتبا امف نامزلا عددي عنا

 .بواسالااذه لينحتو . هدمل ءاغلبال ةودق ناكف ةيت الا هتلاسر هب

 : لاقرو,شمرعشت دب نو اهممتي | هلوق نم ةرمف 5 نأ

 | ا الار ناوخبفلا برط 6) الرب زاد امرملات

 | قلل هلط .روفسملا .ضفتنا متر هئاقل ىلا حايترالا نمو

 (بذتلإ درابلاو ( ه) ءاببصلا تّقتلا م )() هثالو جازممالا

 ١ يلا يعمل“ ابل نك ماكل الا نمو

 وبلا . كلمع ةبقاع قوذت ىتح لهمتال دارملاو ربشلاب ساقيام رتفلاب سقي هنأ

 - ةبابسلاو ماهبالا فرط نيبامرتفلا -رصنحلاو ماهبالا فرط نيب ام لوط
 ١ . فيصلا ىف ةراملا جيراا 3( رمل )( هتبح )0(

 ١" شهلإ " 1 ١ |
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 ( ١ لزع باتك)

 ا رفنج هذإقيو ماكلا نع ننكفلا لؤي نأ ذيثعألا ةارأ ١

 راد اسال سو كلذ ىف هيخأ ىلا بتكينأ ارفمج رمأق

 . كلامث ىلا كنيعي نم ماحلا لقنب نأ نينمؤملا ريمأ فأر

 ْ لضفلا هلا سيك
 قرح كنك هلو كلا ترابص ةمفن كا

 ( لاو ةريس )
 كي تاع , عاجملا ىلا كفملا ديع ىديلولا

 ١ هيلا بتلكف هتريس هيلإ

 ق عطا ديلا تيدا تاره كسار نأ تلح
 هتنامإل 0 ل ىلا تيلوو هموت

 نم اظح هيطعا « امسق ىت نم مهخ لكلا 0

 6 .ىللا )١( فطنلا ىلافيسلا ةفاضو 2 رطل

 «تاقملا ةلوص (*) بيرملا اكن ء ءىرتلا نسحلا ىلا باوثلاو“

 . تاوثلا نم هظحب نسمملا كسعنوب

 مدسسلل

 مهلا () بيعلإ خطللا (ه) لمع نم لصف“ )١(



 تنصح /[ © 6 دس

 ( ءانثلا ف)

 . هحدع هللا دبع د6 ىلا لحر 0

 الو )١(« طارفالا قاخن اللا كلغ ىلا لق ةمنلا ةيفكلا

 ىقتنت الو +بذكلا ةصيقن هقحات نأ ردحم الو « ريضقتلا نمت

 نمو . اهزواجم ىلعان وع كلضف نم دجو الإ ةياغ ىلا حدملا نم

 (©) نيِنّسْؤملا ةرك مي ميال كل ىعادلا نأ (0) ك دج" ةداعس

 ( ايغيأ حدملا ف)
 + نهابلا رابنلا ءوبض .نع ريخلاك كح دم نمداطامنأ اهف ىتيأر

 كيت وجنس و نطلن ىلع يتحلل ىذللر هل ل2 ىضملا رمقلاو
 ا اذ ةلاثلا رع رضع رجسلا ىلا مو ستم لولا نمسا

 ىلا كنع رابخالا (:) ةتلكوو ء كلل ءاعدلا ىلا كيلع ءانثلا نع

 كب سانلا مع

 ( ءافمتسالا ىف) 5

 ةيفعتسل دلاخ نب ىح ىلا ا 5 دم ن رف ع ْ

 لايقل نم

 هيفلوخدلا لاننم ركش هنم جورملا 1 الع د

 تكرت () -نيمآ نيلئاقلا: (-)كظح () تفارسالا ()
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 . تدق انف , كدعأرملا قارا كي. تامه الو ء كنصذلا جاجوعا

 ديز ال ءاندلا ِت ارو كيتلنم ىلمأ بايسأ ت تسطقناو كيا 0

 اماستا الإ ميقرتلا لع قف ربجلاو ايافالا هاواي مي ١

 ةئلاسلا ا تيستحاو . كيف ءارلا لع كنمسأيلا تمدق
 : . . . كل ىحالصإ 0

 ( ةيتاكملا ءاطبتسا )

 هاب ارخآت كسك ئم:كي زها ملا قادلس ىلا لجر

 ذإ « كنم ءافجلل اهون ال كيلع ثداولا نم (؟) اقافشا « ىظ هل

 ظ . ١ فليدانم نع شفني اي كلجدوم سل 0

 ( داعيم شايل )

 لدار نأتي ريق[: هل قيدصلا باقل 8

 نيحىلا ىسنْؤيو « كتب ور تقو ىلا هب () قونأ كنرايزل اداعيم
 ارذتعم ةنااف ... تلمقادإلا |

 لع ردقا ال ام هب ءافولا نود ضرتمي ادعو كدعأ نأ فاخأ

 ةقرسلا نم .ظعأ ةرسسملا نوكتف « همفد

 قاتشأ (م) انوخ () هللا هجو تبون (1)



 -دمةط_ 

 راغأ مك الإ لصفلا اذه ةءارق دنع ىلاح ذاكام هللاو : لوشي ناك

 هلع ىف فئاتكلا:نع هاك ىمأ:دقلو ديمملا نا ذاتشالا هيلا
 ( ىحاصل ةعاظلا ىلا ىدرو ىحالضةساو )١( ىجدأ

 ( هاك
 لضف نم آنل حبصأ دف : دعب امأ . هل أ ىلا لجر بتك

 0000 |( شسل ام ةراك رم تست انلو : هيضحت الأم ىلاذل هللا

 )0 دالم لبخأ ؟رثقل امير اق هدح ان ردهاو هردجل اناعأ
 هللا دزتساف 7 انعام ريثك مأ « ىل.أ ام مظع مأ رسام حييبق مأ
 الا ميج ىلع ةرئيشل ء اهنا قسد نم

 ( ةءطاقم باتك)

 هعطام قيدص ىلا تاتكلا ضع 0

 ىلا الار لذلك اكل ةنب ام, ادج و كقالدنإ تقص 1

 "ىواسأ. ريصلا ىلإ اع ىسنل ةضاير ابيلع ت ريصف ىتفيرط )١( دصق

 . الو « نيملاملا عسيج ىف ناودملا نماكب ى ماعلو « نبرشامملا قالخأ

 بالو 1 نم هب املب اق اع كلاصخ ةّمرم نم تاوجر

 مقال بئادكللذ عم تناو«# نظاذللا لايذأ: نم'اهراق"] ءاوس لك

١ 

 تو



1 

 « وددلا 9 ءءاملار كيو ؛ 00 < ءرملا ركام ك1 ديعاسللا 5

 علنا اكوا ع ءالمملا .لأف 13 ةؤمع 0

 0 ذأ عدب .الف ؛ كؤايلوأ 7 هيشند# : اع كتءاسأ نم 5-0 ْ

 هلا كل كي نيعسا 6 ن4 كؤادعأ هبمري الا-ع كنانضتارما

 هتاف دحع الف ء« تمرتحاام ا 6 5 3 تلد :

 «تب او تيردام هو ل 0 1
 ىلعو ؛ حاصام ةلطاملاو ءاقبإلا ىف (م) ىمسو .ىع 0

 0 0 ةلواطملاو (5) ءانيتسالا

 نم هفداراو « (ه) راذعإ نم هرهاظأ مذ مدعأ تسلف « كب نظلا

 كدمري هللا ّ نو كل ااردتماو « 6 أحاحتحا « رادنإ

 . يدق م لك لع هناا ذو“ فله الضال ا

 10 لصفلا اده تغلب دقو كلاخ نأ ( هدده دقو ابنمو )

 ءضبنب ل هترظنازكقزع نسج وأ نك لفن ظنا لسا ل
 ثئاغ 'نلق مث كبلق هنف دمت له كغالضأ هيلع ثنمناام شتفو

 ئ هلو امل اش :رضتو هنااا ل أ
 هنا هلاثمأ 14 برا نم ناكو ) اكذب: نع ىنلب :'ىلاملا لاق

 قكسو لنداع 0 مهنظ ىأ أ مهتابسح قعقي 6 كدت ع

 مزخأو لقعأ () ردع ساهلا (ه) لابمالاو راظتنالا (:)



 2 ١ةة

 , ”(ماطملا نع نفي مالكلا)

 ”0 ل ةءايمجتا نع(١) اكل ىلا ديسلا نب لققتلا وادسكا
 ش ٌْ 3 ودلا نكر

 ” لالا و ىكنم سا وكف عمط ني (5) حجرتمانأو ىاتك

 ظ : 6 م تعو « ةمر> قباسد (*) لع كنإو « كنعضا رعإوكبلع

 1 « ةبانعو 8 ىغتةيو 6 ةياعر بجو اهرسسأ ءةمدخ فلاس

 ١ فالخ (1) فن أب امهعبتتاو « ةنايخو 0( لولغ ثيدحن ني 9

 1 ال ء كل يعربام 0 كنا غأ طب كلذ 10 « ةيصعمو

 1 «كسصملالحر مدقا : كايع ليمو ؛ كلاين نفق 1 مرج

 0 (م)كح اتحاو كمالطم ال ادي طسنأو  كدصق» روكا كلارا

 ”00000 ع سوتأو كيلالوتدااو# كائاتئتسا وح ةيناث ىئاد
 ١ <كيدل ةعيذصلا ف ةسفانمو ؛ كدنع همعتلاب اند كيف 0 .هلا ضعل

 7 2 كفاطمناو كارل ءاجرو. ء كقا'رصناو (م) كتئيفل المأتو

 5 انينوت 0 ب رغيو ء بوؤي مب لقعلا () بار اد

 عار ءاضسو ؛ كاصب مث مز ا ال مز بهدنو

 هي يس ....:..  سمسم

 :درتم )0 ةلودلا 3 ةعاط ضقت داوقلا ند رياق 0(

 ا هناء ) ( لصتت ١) ةقثلا ىف غل 29

 1 اصئارسا حايتجاو. عطق ماللدصا 9 ليثمدل قبس اذه 6

 ' عجرب 60 ( 56 هز كع ودجر 0(



 كسمإو 0 1 1

 تلاقف . ميسنا | ير دجأى إ : لاقو ةعا تلكم من ير ىدأ

 مث ىرذحاو عزا: لاقف ..() رعصأ راج نان ابنك اهلا ١4

 :تماقثلا لاق اي اهارأ : تلاقف . هلو. امال داصأو ةعاس سل

 هبديه ضزالا قيوف م لاد

 (؟) حارلاب مق نم همقدي داك
 ءامسأ/تلطه يح ةمالك ىذقنا امه كل 1 هل عل : ال لاتف

 ( ةباتكلا )

 ىف نيقباسلا باشكلا مالك نم رّثنلا نم ارقف هيف تلفن

 نا ولأو مل وق :.يئافأ مللطملا ىو , ى> امولواندي اوك ىلا ضارفالا

 دياقتلا لع دإعمال ةردخو دخلا ىلا رثثلا ىف نالو « مهنغالب

 نم داما أمضعل لصفلا اده ردا 3 |[ كفو سايتقالاو

 ظل اللا“ ةغالب

 بديهلا صضراللا نك بيرق كبس 69 ةربغ هنول َْق امج )0(

 ندع باحدحيسلا

 ا



 ب54١ ل

 بئابحلادعُت برقا اكو « بئاونلا ىلايلو « بئاصملا مانأهبجو ذاك
 ( ليفلا فصو )

 ٠ : ىمهوملا نسم ىنال

 0 درس نالوشا نملك“ موطرخ وهرب

 () ادم ءاضمرلا هلع ن اوءفالك 27

 ا نايشلا كاد ركل عت ةسفار ُ 3

 ادج هيف خفايل تربت | فر هناكو
0 1 5 

 اناع 0 | ام دات>ورم| كانذا

 يع ضلا مسخ تا هل. ناب رك ' اع هأنمع

 00 لبق ءامسلا نفيضو )

 لافف . ذل مغ ءائر همع ةئئا ةعمو نوغكم ىنارعا جرخ

 :تلامو . ىرظناف كسأر ىفراف أد دق ميبنلا جر لاا خيشلا

 0 ةاكحلو نعرا . لق . قرع يارس يرو اه اهارأ

 كذا موراف أند دق ميسنلا حير دجأ ىلا : ةعاس دعل 2 لاق

 :لاق (ه 0 اج رم 5 املك اهزأ: تبلاعف . ىرظناو

 اضحلا املس تايللا هذ نا ل اوعفالا الا( 6 رحت كر 2 60

 | ل جا (4) .. :دوسالا وغم مدأ عمج .(ح) 2 نمشلا هنخست
 1 اي ناضل ةءابلا ميل اه



5-0 

+ 

 (لجر ةفض)
 ايكولا رود نع : لاتفيا طي را 1 خامشلا 0

 ني رملا : كيعت عزت (") أ © سن ا

 غلب ثايلك كلك اذا 4 0 أ تكديفلا ل 4 لحك |

 - لاقف هتخوخش ىف هفصو م .-- الش زبيد هناسل مبضل « سانلا

 (0 تح تايسد اطفاتم طاع ايي

 ْ ) لمقث فصو ١

 ضخ < ةعلطلا ليمثل هنا : لاَقف ..انالف اذ فض: قارعال لق
 5 و 0 3 1 7

 «لادتعالا نع 0 لق : 0 نوكشلا دران . ةلجخاو ليصفلا

 ثيدحلا لمت يح 0 لامثلا تاذاىلا' نيا تاذ نم بضذو
 ةنامالا تاج فيك ضرما 2 دايك الاو بولقلا ىلع ىثع و « داعملا

 5 )3 هتاقأ 34 دعلا لابملا 2 تحاتدا 6 4 هتاج د ل

 احامت ةطقاس ىهو رظانلا اهنظيو 1 ماكحاب دردشه هباإ نجل ةطايخل 3

 ى نقلا )0 ءاوتلا همف ىذلا لعلا نعشلا )0( ةرجعش نم 00

 هيف لابج وهو هفرط غوبسو هطسو بادي د>او هالعأ عافترا فقنالا ظ
 تاه داوس ل>كلا )5 ةهبجلا نهج نع رعشلا راسا عزيلا 9 .

 اريك ردصلا خلع نياداكلا لجقم 0( مفلا عساو )( بادهالا

 ىلا نيميلا تاذ نم باهذلاب دارملا (م) لازه ريغ نم رماض (0)
 هتاح )ه) فولأملا نع جورخلاو داتعملا ةفلاخم لامثلا تاز
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 رهو تابلت طلال
 (7 4 3 ِس 5 . 5 0
 رسمك > و ره مو ق اودتناف

 . 3 5 .٠ َة 4 1 سلا

 رطم 0 نسم دل كرف م33
96 :1 

 ب رطل نم الإ وبصل اهطاود

 0 7 5 4 5 د 5

 10 أمؤ ايفا رطا هين

 0 ل سارا اهو د
 كي مى 9 2
 هر ا الو لوظ تعش مل

 - ٠
 ع

 حلالا ازا مل هفاطممو
 رن ملاذ ر -_ كا لا كلب نيرا تا

 سد
 ٍ 1 ةنيقلا وون أهمتم 'ىقفص تركت

20 
 "ل نس لد لحلف ني

 نرق .رهظرذ (١؟) ديدش درب (رصخو رق ) . اوبلط :ادتنا (1)

 عمج ىهو قباسلا تيبلا ىف اودتنا لوعفم اجاوص . اهءاءشلوأ سمشلا

 .رادقع اهلجاهردق . جاحوعاروز (م) ةجوعملااصءااوهو ناجوص
 '  فارطألار رطلا . مدلاكءارمجةامدم : ةئيتمةكحةجدم (4) ساق راش
 77 ناكرالا ةنبتم اهنأب ةركلا فصي . رهظلانتملا'. بناجلا قفصلا . تايابنلاو

 4 رعشلاب تيشح اهمال نتملا ةزنتكم فارطالا ءارمخ
 هيف رهظبال اهجامدا ةدشا ىه لوقي . ظالغلا ربالا ءاشفالا (ه)



 يدخل را هدا أم ئ

 مث

 افلا علا أميف 50
 ه-_-

 ! هعنسأ ىضمأ املا

 9 900 هلم كف لك اعاك

 1 5 وصلا نأ ما"ةنسكلا

 : نيك كسلا نا ما رجانحلا نبا

 ( رك لاو ةلئاوسلا تاز

 : كلذ فصي ساو وا لاق

 رش واكل 7

 "ريان نيل "اوطيع علا
 :تتنان ايش رافال

 )ل يدل ى داوم ل م ادن

 نس عمج ةئسأ 5 قاملا ةحتف ىهو ةاهل عمج تاوىللا )00(

 ىنمملاو . حمرلا فرط وهو نانس عمج انه ةنبسالا (م) سرضلا وهو
 تن رق اذا ءىشب نيك اكسلاالو رجانهلا الو فويسلا الو حامرلا تسيل

 نم عون ةبنمك ةربح عمج ربا . شوقنم ىشو» (4) هنانسأ لعف ىلا
 نمبلا باك



 د

 ء ىعدا تقزم دق مايالا لاو عابدلل خلص ىدلج اللو ننللكا

 0 دق ثدا 0

 9 0 0 1 نا الإ قبر لف "7 ىنراتق حرب ىرخت
 ا ا

 0 لع 26 7 م ءاميلاب رهرلل هتاظام 7 فيا 4 ؛ رم

 قيادصلا كليهأت مأ« « ثم ؤاوأ عن هيلع كتزدف مأ ءاو أللاو

 متغلا قوسكيلاو تنك اذا ىرعش تيلابو . هردق ةساسخ

 «نيطل لمحو « نيم-شبك "لك و زمملاو نأضلا ىف ذهني كرماو
 «هديراو درت الق اللوق هيف] وهن « كيلع روصّمم كيلا بولحي

 ملقو ء روبقلا نم رثان هنأك ىذلا اذه كتذ تناكو## دصن الف

 ! روصلا ىف خفالا كَ

 ( لوكأ فض )

 ىسادنالا ءىناه نا لاق

 هف ىلا ىبو؟ا ذإ ىرعش تيلإ

 - رآث (م) ردقلاوأ ءاوشلا ير () تلازأو ثفلخ ()
 ةدشلا ١)



 سوءا

 ىلإ ىتلا ول. :.ايشخ الا هنم كلوي ىتلت الو ءءالس هلل

 سقف اكل لاط دق ! تي هفاعل تنزل 2 رطؤل « هلي ال مبسسلا

 الا ريعشلا فرع الو “+ اءان الا تلا ريل. هدهع نعرملابدعيو

 هحيذأ 8 رهدلا 6 هيف وكيف هيذتقأ نأ نيب 2 دقؤ . الاح

 نمفرمن امل هئاقبتسا لإ تلف لختلا تنصت 0

 0 دغلل 4 « دوال ىعمجو ريمثتلا ىف ىتبغرو ريفوتلل قبح

 م نسل 0 ف١ 1 الو ءاعنلا :امتيتيسو ه5 0

 1 | ةفيظون وكيف ترف حيحصل الو « لسيف فب الو « لمحتف
 اة ادخا دقوقدنأف ذل ةقلا هيد ماقم ايطر هذي و  لايغال

 ازا يوشاو >0 رامهلا تال

 ةةقداص .رهشلتس - تارظن نياقم
 (4 مرو هّمحش نميف محشلا تاسمت,نا

 (*)تفاخسفن الإ ى نم قبب ملاناو ىجذىفكلل ةدئافلا ام لاقو

 اللا هدلا نال لك ا حلصأف م ل ىديبتتسسل(7كسااساسلا

 ىراجلا دا قم لو )0 ءاقيتسالا ءائقلا ّ "ن ةعفتم قار 0 ١) ١

 ميظعلا نيكسلا ىهور ةرفقشس عمج رافشلاو عطقتل يللا 9 بمرملا

 نك : لوقي ٠ ةلودلا فمدس بناعإ ىنتملا لوق ن :م'تننلا اذه )5(

 |احعش مولا الو الطاب قحلا بسح الف كتداع ىلع رظنلا قداص

 تويبه لوقي ن نأ باولو رئاع 6 فيعضص نأ احل )هز



 ملال

 ) لدابتلا بحللا فصو (

 للا ىارقو نيع ىف"  قرقرتت ةعمد ترأر 0 ىبارعأ لاق

 ىلق ل يما ا نا ةراع نم 00 -

 ( حيصف ىذ فصو )

 ةباوملاو « نينذأ اذ هنم ”هبفلا ناك : لجر ىف ىفارعأ لاق

 هنم ىزولا :لبلتلن.(,) قتذوأ نتاع وأ. نيناسلاف

 ( مره 00 (

 ىلا ىلا ده ا لمح م ىناصلا باطخلا ونا لاق

 روباس نب سابعلا

 هتنفأ دق 4 داع موق جابت ن :م « داليملا مداقتم اشبكت يأر
 ْنللا ,نيجوراا دحأ هتناظ ٠ راوصملا هيلع تيقاقتو ءروهدلا

 نع رض + هتررذأ مهلا سنج اهعب ظفحو هتنيفس ىف حوت اهلعج
 . هتماق "“ترصاقتو « هتمامد تنابف مّدِقلا نع فطلُو رثكلا

 اعماج . ماظعلاىداع « ماقسلا ىداب . اليزه ايلاب « الْمْض الحان داعو

 «هب ةاي الواح نم لقاعلا بجعي . لاثملا ىلع المتشم « ساعمل

 درا دبا ىوصو ءدلَجُس مظع هنال . هيف ةكرملا ىنأتو

 حالصالاو دسلا قترلا“.(؟) كرحتت ..)١(
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 ( ساقلقلا )

 : لاقو

 ُ . هير

 ادرصل ملاصالاك رامص ةثمورامخلا ردنمب َلَوصاساقَلَملا

 وهو و "١ لسا لدم خس ا 4 ةفيفخ ةرمح ىلا

 . . همعط ىف (©) جفلارضخالا زوللا ةباثي) ”: كم اطينلا'

 هنكل 5 ءاوس ريعبلا فخ لكسش لع مسأو ردتسمقروف هقرو
3 

 ديدش وهو . نيريش ىلا ريش نيبام ةقرولا رطق نوكيو هنم ريكا

 هتمومنو هترضخ ىف زوملا قرو هييش ةرشبلا قيقر ةرضحلا

 ( بدجلاو ع.برلا فصو )

 )ىو هقلخ م09 "ىو اركاب : ىلارعأ لق
 انتنأ من .. راوثنم ولول هيلغ ء رؤوجكم 0( "مو 00 تراللا

 تكلتفأو ؛دالملا تم 1-2 لجان « خارج مويغ

 لوك" الآ فينشلاب لوك الاَىئوَلا كلهم نم ناَحبس . دانا

 ممم مس سمسم 2 2 لل ممسسللا سس لل ال سعاسع ١ سس ع ع مج ص سس سول سس سس

 لدا يسسنؤلا (؛) .ىنا (0) .لتم عمم () تقلا 0) ٠
 بوثلا شقن (+) ىلوالا ةرطملا دعب أيام ىلولا (0) عيبرلا ىف رطم



 1 ل د

 ١ < لجرالاريصق ؛ فوجلا خفتنم )١( لكتتكلا ضيرع « باينالا
 0 ةلئافلا فوخم « ةروصلا بيهمت مفدلا ىوق « بئولا ديدش

 ( ىلدبعلا خيطبلا )

 ظ "اند لَو

 28 . نومأملا نع رصملاو رهاط نب هللأ دبغىلا سن هنأ ليق

 ١ هيف دجون املق 0 ةممطو ء فيفخ هارشقو « ةيوتلم 001

 رطل د هنزل نأ الا قارملا و نظفت لكش هلكشو . واخ

 ٠ (4) شديختو هشارخ. ةسالم ىو ادع

 ( هيمان
 ظ : كلذك لاو

 «ءاثفلا (ه) ءارج هناك « ديلا ماها ردش رك ىه

 ' ا لوك ودم و اريثز ةيلع نأ الإ. ةرشألا يدش
 ا ادب تايبأ نع .قشلا قش اذاف غالضأ هس هب طيحب لكشلا

 ' رتصا ضيا ريتتسم فنطصم بح تايبالا كلت ىفو «زجاوح
 ظ ةوالخلا كآ ترطب انياوللا اوم

 ٠ )( عرتلاوه (©) ىدنتلا () ردصلا مدقم ١
  (5)ريغصلا ريصقلا 0 شدحلا ا

 ) )5رد



 ةيداظع (0) ةبنجو هل مس طقس اذاف ؟ناطشالاو (1) سوال ١
 ضونياو:ضرالا لزلزتويلايلا هلا صو ا
 نيفاسالا هيفذو رضي مث + جرخ ىتح رخا ابعت نوبعتيف « لمرلا ف

 لك بحستف امطق مطقتيف هيف اموتّسيو اعضوم امل نويفثي,ام كعلا

 ا صو « لبجلا ليذي يف ىقلت ” ىح لجعلا يلع ةمطق

 ا وفك ما اوق تراخو نع تره ء مواوت لاطاماف

 55 اب« ةياغ اوغلب الو « ةيغ اوان نيو يربو ]

 ىنارلا ناف كلذ عمو . لشق زجع م نع اونابأو « مرح ازهرت لإ

 نظ مرهلا نباع اذاف لصؤت 50 دق مرحلا نأ نظي مدحلا ةراحا

 هضعل طغت دق بئاج الو ء«ىنشهنم م0 ١

 (رحبلا سرف) ٠

 رحبلا:سرف فصي لاقو
 نيالا دبر نظنملا لاه ؛ ةروصلا ميظع تاويخ وه

 سوماملاب وهو . اهنم هب رفظ نم كلببو اهقرغيف تكارملا ع ١
 ليبص هيشد ةلبص هتوصقو . نرقهل سيل هنكل سرفلاب هنم هبشا

 ديدجقادشالا (0) هت رمت ةماملا ميظع وهو. لتبلا" زر
 اسس 2 م سس عل معسل حس 2 يسب

 زي وطملا؛لئحلا* نطشلاو مخيقلا"ح قبلا“ ذه سلق عمج 0

 عساو )م طقاسأا « ىثشلا توص )0
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 11 طمفانقو هنعاشيل رافي ىترخأ ةهج هل نيل لطم لغا ةينطحل
 حايرلا "تاهم هأياوزب لبوق دق علرم ل ه0 »ا هعضو بيحع نمو*

 ؛ "0 يعادل ع () متروس رسسكشت مرا ناف منرالا
 )0( حفلا ىلا ام دنع كتالدك تسدلو

 (ريغصلا مرا مده )

 : اضيأ كلذ ى لاقو

 ا هنأ دعل لمتسا ال فسوب ن 8 زيزعلا كالملا ناك

 وهو رمحالا ريخصلاب أدبف مارهالاهذه مدن نأهباحصأ ةلمج هل

 نم ةعاججو نيراجحلاو نيباَقْلا هيلا جرخاف . (-) ىفاسالا ةثلا

 هبارخت مياكوو همده مرمأو هتكلم ءارمأو هتلود ءاظع

 مهبلع اورفوو عانصلاو احل 0 مي و

 نومدم (ه) مباجرو ميليخ ةيدكأ ناك و !وماقاو تنامفتلا

 0 ل أ عازسملاو يللا لذ دهن 'موبلك

 داو دنس نم ءوثو :الاغألاو فاسالا هلو قوق نم

 ىان“الا ة ثلاث وه لبجلاف لبجلا ىلادنسيو نينئا لع عضوب ردقلاو رذقلا هيلع

 اوعمج (4) ةمي .لظا ةيهادلان ىأ ىفاثالا ةثلاثب هللا هامز لاقيوب

 ةاشملا لاحرلا .(ه)



 كالا ا

 ءارعشلا و عبو « دحاو ردت ىفو ادج كامظع اهنم نانثاو
 نايراقتم اهو .:ةيبرضملا زايبلا:رداصوف ادن بقندْبلب انهيار

 من اي دع. لطقتيف تالاثلا امأو . . نضيبلا ةراحلنا ا

 ديدشنا () طئتاسقتا رمحالا ناوِصلا ة راجح ىبم هنكل علإ رلا

 اريخصهدجمو « ليوطلا نمزلا ىف الا ديدحلا هيف رؤي. الو ةبالصلا
 (,) كلاه رظنلاب هن ذرفأو هنم ترق اذاف كنيذ ىلا سايقلاب
 2 هلم دنع”فرطلا(#) دك

 لكشلا نرم بيجع قيرط مارهالا ةيانب ىف كلش دقو
 رتص اهرمى لع لب « نامزلا رمم ىلع تراص كالذلو . نامتالاو

 ءابيف تكلبتسا دق ةفيرشلا ناهذالا دجتابت رحتب كنآف . نامّرلا
 دمتةرجنلا نتتالاوءاهدهج ابلغ تن فا للان

 ىلا ادا دق ةيسدنهلا .تاكدنلا و « اهدنعام ابيلع تضاف

 ابموق نعش دحن داكن اهبإ ىج .اهناكما ةياغى(4) 2

 مريس نرعع مجرتتو . مهناهذأو مهمولمل تر . ماحب رخو

 ةدعاق نم ءىدتبي طورخ لكش ىلع اههضو نا ِكلذو . ممرابخاو

 زكرص نأ طورخلا لكشلا صاوخ نمو . ةطقن ىلا نيو ةعلرم

 لماحتيو « هتاذ لع مقاوتيو « هسفن ىلع دناستي وهو « هطسوىف هلمث

 لاثمعمج (4) بستو لك (©) كيلعمظع () ظيلتلا () '



 تمن ١79

 ( نييرصملا فصي خرؤملا ىدادغبلا )

 ْ ا دجلاو )١( لّجرتلا مهبلع بلنيف مؤاحسا امأو ْ

 ١ مهيفىر افقو ؛ 0) تل فيوألا (0) بوريس
 ” 00 نويرامف مهنايبص امنأو ٠ مدلل رهاظ نوللا (4) بوش

 مي
 مهناهذأ دقوتو مؤكذ امأو . نيرشملا دعب ابلاغ () ةماسقلاو

 ظ ةنادبلا مث ثدحم اعاو 6 1 دعو هاما

 ظ « ( ةيض رع هتبوطر نال ) ةيتاذلا مدلب ةرارحلف ماكر ح ةفخو

 7 لااغلاو . ةجزما دهام لخا ديعصلا لها ناك اذحلو

 | انادبأ ' ار طاضو ىلا طاطسنلا ربك اس 1 مريلع
 ايبلا مهيلع تلاغلاو

 ( مارهالا فصو )

 1 زيجلا ةثالثلا مارهالا فصي 17

 . ةفوصولا ؛ الاراغلا ءاينعثيحتملا ةثالثلا ماسهالا امأو

 )0 ةلاق ةزيحلاب مهسم طخ لت يو م ما ها ةثالثف مظدعلاب

 7 .قربثملا وحن ةلباقتم اهاياوز « ةريس,ت افاسمابندب و « (4) طاطسنلا

 | كم رتل ا م ضن رار
 ”ا ع سجلا 00 هتلخ ريغص ىواض (ه) نسح ىعب (:)

 ةعدقلا رصده 0 هاحب 69)



 تك اللا

 . ءاملا رو دلتا ىف قبسيو . )١ ءاوتسالا ىف ءابظلا ىراوج زواجيو
 ِِء 316 .

 نعمأ رثسلا فاتك نو زان لتس نو 0 ل

 لإو 7 )( نطق فق دسأ“ ل د 3 و نفض نس دإ و . ا

 وو طبات لاق مك وهف 6 در ىعر

 ع1 ثيح نم ما دقو قمسفو

 ا فرخلع

 ) براد نع فايرعن (

 قارعل نم 0 رخو ب رهف 0 5 اربح - جاجحلا بلط

 تاما ديع ةئيلللا ىلا جاجا بت 0 ماشلا ىلا هلك

 لعدسفا د 11 « قافتلاو قافشلا ل 0 نما

 ءاع قاض الف هتيلط ىنإ مت .( 4 هنأ را مهبسيخو 4 قار هلا لها

 0 ص لجر ونهو اه 0 لسقتتي وهف ماشلا ىلا لحم () ىلجت

 هيلع كك ةفصلا هدم نايك 0 كر ةوفأ لاف

 هتعرس ى داز هنانع ىنث نا ىأ 6 ةيوتسملا ٍضرالا 0(

 ثالث ىلع فقوو الجر عفر ني 0 فقوأ سرح 09

 ج ورخا ىل | ةوعدلا 5 درمشمإ لق ماقأ )( فقو )5(

 أمدف لعاواه الونأ ىلا ه.الولا 2/ ةارشموقلاو راش لج رااون اطل سلا ىلع

 قرزا مقلا عس اوهوفأ 27 لي وط لاوط - محللافيفخ برض 00 ٍ

 د وول ل هنول ليع 4

 1 نا



 متل 1 ا

 ( دمرالا ةل- فضو)

 دمر هب ابصأ رعي يل فصل يمز راوملا ركب كو لاق

 ْ قك الو ةيلثلاو 00 ىف فر صح ىيعق

 ١ وطخريصق رصبلا 0 112 قيم اولا عك لولا كردأ

 : ؤهائذلا :ى ذعل "تنم كعو ضِحَو حابصم ت نيللكلس دق. رظنلا

 | ةلو هنارتلاوي ا دوما ىد دع ضيبالف ىلكن م ىدنع ثا

 ارفف - ىناش نق رصالا. نعي قضبقو .؟ :ىنافج أ مجولا اطاكيقإلا

 او راصقت ىظاملأ لاوطو * ل امل 0

 ءانيلاو ناجح كتل ةلج قم تن كنإو ىأو «ءارسعبلا ىف : تددع

 (سرف فِصق)

 '0 ا ب00 نطوشما دلل ) عاتق ناره
 0000 4 0 م هلو 0 رمد . تص ى دي 1 0 01 دا ل هل

 ش لا , ل ا 420 وا 3 كالا 8 29 هناك هيا> رب
 3 7 1 . ٠

: , 

 01 را 4 هاذألا نحلل 00 كاتم نا لبق تملا

 " قحهعمس ةدشنع ةبانك () ماظعا ىوق (؟) لصافملا )١(

 1 ردحنم ناكم ه١ هتوطخ عسوا )0 ةراشالا عمسإ هناك

 - ةقاشلا ةيقعلا )2 ريسأل قلطإ (7) ةارابملا و ةعرسلا ةبه انملا 99



 بطخلا مظمف . ماهس هن اك ةوقب حا ايرلا هلس رت رطمابعم ءاحو « ردبلا

 ةرئاسلا لابملا لاثمأ . ل م جوملا انءاجو ب ركلا دتشاو

 ١ ان نم ماب دق نسأيلاو ؛ هاك ليالا لا اا كللت ىلع انيقيف

 ءاخ انب لزن ام ضع انع فني ا”اقيارف ِ عم انيجنراو

 « اجايتها رحبلا دازو . ان ا عي دشا وه اع رابنلا

 قىتح افوصع راملاو يرلا "7 َت سل ياساول اوس قاف لاو

 « ةريخصلا 7 كح تل جلف عاب ندي تبشر

 اهيف طيترب ىلا ةيثحلا كيرلا هم اماما حرا تدخل

 قبلا تدقتراو :سوفبلا“ نم ل نكمت دقيشل ٠ عدرا

 املا ترتف يللا نحن الف هلكت رابنلا: لاخلا كلت لع اشو ايا

 رغسا الف .ءاجراونسألانب نيددربس ةليللا اك:

 ١11 ناو نيسبلا“ هن هتحر للا شن حبصلا

 سذالا داعوضانلا زشدتساف نكن رحبلا د نيس 70 4

 لليل اوال 1 «ةردق ميظع | رأ ىذلا هلل دجلاو . سأيلا يهذو
- 

 0 52 10 1 117 0 أدرج ذي فار يأمل 0 همر ل امج

 تفئنعو تحام 8 مل جارفنا ف 1

 تكراَئَو تعاقأ 09

4) 



 هسا "ردع

 هعوقوأ لكلا معيف لع مهن :مدحاوو تمصفتا اعرو اضل ابيض

 كحضلا ىلا ىدؤي ىأرم كلذل رظانلا دهاشيف

 قرظأ بارعالا تاكحضم.ىف رك ذم الف ىتالص امأأ

 «عوكر نودزودجسيف مجركلا تدبلا نولبقتسي مهما كلذو «اهنم

 ةدحاولا ةدحسلا دحس) نم مهنمو ؛« ار دوحسلاب 0( و هنو

 د ا

 نبووسد“ر دوف م مدرالاو تالثلاونيتثلا دعس نيب يل

 الامثو انع تملخو « ابيلع ةطوسدم ا الءاق ضرالا

 سواد الو ماسلا لود ا دونلس 2 / 1 ردملا كلت
 ع 5 1 : ّ

 هسأر مدحا مقر امعرو 4 كالد ا َق ا! ملطف اعرو دسشقلل

 داع 3 أس اع كو هب ماصو ه.>اص هيحاص ىلا هد وحس نه

 4 رغلا ملا وحانم كلذ ربغ ىلا . . هذ وحبس ىلا

 م ( هوس م رحبلا جاره فصو ١

 17 لانه حبر انيلع “تسفصتع اهوا نم ءاعبرالا ةليل يف

 بحل ا هطقل ىأ هرقن ف رئاطلا لعف ا 0(

 نباةإ>ر نم فصولا اذه انرتخا (س) روعذملا فئاخلا (؟)

 دصقي نكي مل ذا اهروصف ةتيتللا ىلا فصاولا هيف دمع فصو هنال ريبج
 وه لب ةغلابملاو لايخال نانغلا قلطف :بدالا نم ةداعق نوكي نأ هلوقب
 كلءلو « ثداوحلا تابئاو ةدهاشاللا ديمت: لوتيام لك ىف هتهجو ةلاحر

 اعزفم ىأ الئاه راض (4) - هفصو ةقد ىف ارعاظ كلذ ىرت
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 ( ةبمكلاب بارعالا:)

 مالك نم اهدنع ممالصو ةيعكلاب تاارعألا ناوط فصو .

 هتلحروف ريبج نا

 ةقرلا مدت ل ءاحصأ ةافُج ءاحرش برع موقلاو ...
 ”نيسلا مدصأمم 000 الو 3 ةيندملا ممبده الو ةيرمضملا

 مهف'. ةينلا قدص ىوس تادابعلا لا أ نم مهدل دجت الف ةيعرتشلا

 ىلع نينبلا ماراطت ابيلع زوحراطتي ةشدقملا ةبعكلاب اوفاط اذا

 تقاعأ ثدخ . اهراتسأب نيقلعتم ءاهرادجب نيدئال ةقفشملا مالا

 ءانثأ ف .اساع اماكن او امل ممادتجا ةدشل قرعااهنم 1

 رجفتتو « بولقلا اهل"7عدصتت ةيعداب مهتنسلأ (1) عدت كلذ

 ىسأب 08 سانلا ىرتف . "1 بوت دماوما نيعالا 4
 0 مهتنسلا نم اهل نينقلتم « مميعدأ لع ننس اا مهدي

 ليبس دجوي الو فاوط نم مبعم نكمتُال مهفاقم ةدم مها
 ماربف « زولخادلا مهف ميركلا بابلا حتتف اذاو . رجح مالتسا ىلا

 لصتتي « لوطيتر م ضعبب ضعل مهن ذوالستي ملوخد ةلواح ىف
 عبتي مهنم لسالسلاو « نوعبرالاو نوثالثلا ةفصلا هذه لع مبنم

 اهعمد بصني 500



 : 00 0 هوعدن الف هتيئر ناطملس

 1 اك ةبيصمدنعأ 7 نكت الأو « ا 0 ال ذاكو . يدب

 اهف )ل ىرانع الدو ع لجلال اعذب 5 الف هناسل ناطلس نم اجراخ

 ١ ةقث ىلع الإ ادبأ مدقتب الف 171 ناطلس نم اجراخا كاك :

 | ناكو . نيلئاقلا (*) "رت لاق اذاف اتماص هرهد رثكآ ناكو ."ةعفنع

 000 اا امام تيل رهف دل "دج اًذاف انظتسم انش
 لأ ىتح ةجحم ىلدب الو « ءاّررس ىف كراشي الو « ىوعد ىف لخدي ال
 ْ نوكي امف انج موليال 17 8 الودع ادوبءامهف أمْضاق ىر,

 00000 0 نكتنال ناكو .: ”ردشام ملعي ىتح هلثم ىف ل

 ' هنم وجرب نم الإ ابحاص ريشتسي الو « ءربلا هدنع وجرب سم دنع
 ا صحتي الو شتي الو طخش الو 4 ماربتا "لذاكو : ةحصنلا

 7١ ءىشل هسفن صخب الو ؛ ىلولا نع لمغي الو «ودعلا نم مهتني الو

 هوقو (5) هتلمحو ةنايعا نم هناوخإ لود

 "امر بكترب ال و اجرح اهلجأنم فاكتي الىأ ةقشملا ةنوؤملا )١(

 !مبىبلتلاٍعفكعو حرف انه ىنعملاو ءىثلل غرفت حرفكرثأ (؟)

 بلغ (0) لطابلاب لداحي (4) لذي (*)
 5 ةيو رجضي (م) اسرتفم (7) لجو بطحخلا دعا ىأ 63

 هيف ىأرلا لامعاو رمالل ىتاتلا ةليحلا (ه.)

 ا



 ل ©١956

 ( لتاقلا رعشلا )

 ..هازت كنك + لايق . هل ارم .ىزاملا : نايلعانأ قديودملا

 ول كنال كفوج نم اذه كجارخُأب اربخ تام دق كارأ : لاق
 ليسا كليوواال هلق

 اييالممسا مل اص +

 تيلاثلا :لصنلا

 4 نسولا)
 (ظنو ارثآ فصولا عطق نم هتأرق امف ىب "رم ام هيف تاقن

 .هبكرم ةنوشخو فصولا ةقد نم لعأ امل اروصّم اياب كلذ تلعجو

 مسيو مالكلا رب نم هزبع ىت> هيلا بدأتملا رظا هنا نأ تندرا

 هيف لوقلا لخادم

 ( لماكلا لجزاا ةغض )

- 3 
 / 7 6 . 7 عن . ًِ .
 سار لاأكو ..ىدع] سانلا مظعا رشا ميلا ناك: عفتملا قل لاق

| 

 هزطل داطلس نم جراخذاكو 9 4ع ف ايندلا رعص و 7 همظع ام

 ١

 نم ارا ناك. دجوراق] ركتيالو هدم الاد سل



 دكا دن ١ قو

 ( ىلعأ ىلا جرحدتلا )

 ليللاب رادلا بحاص ةيقئاف هل قيدص راد ىف لجر تأ

 : لاق . قالف ألا هب حاصف لزننملا لعا ىف لجرلا كحض ميس
 لل كدمما ىذلا اف لزنملا لفسا ىف تنك تنا : لاق . كيبل

 ىلا قوف نم نوج رحدتي سانلا : لام . تجرحد: لاق . هالعا

 ' تا انه رف لاق . قوفولا تنأ تبينس فكفارشللا

 ( ةسجرلاك سورع )

 هقاط ا م عدم ١ تلات . لح ر ىلا ةلالد تءاح

 .ىين كشف ةلالدلل : لاقف . ةحيبق زوجعىهاذاذابخوزتف سجر
 « ضيبا اهرمش نال سجرنلا ةقاطن اهنهمش اها هللاو . ال : تلاقف

 رضخأ اهقاسو « رفصأ ابهجوو

 (بئاغ لع ملا )
 محاو انرعش عمسا : الاقف . ةاحنلا ضعي ىلا نا عاش ءاج

 : لوالا هل لاق . دوجأ ىناثلا : لاق مث . اههدحأ رمش ممسف انندي
 ِ اذهنم سخأ ءىتذوكي ام : لاق * ين فيكف هرعش تعمس اف



 دسم ١00

 ( فيغرب ءىراقلا)

 آ رقادل تلاقتو زوبقلا دنع ارد ”ىرامت ىلا امرنا سا

 سم اوقوذ مهبهوجو ىلع رانلا ىف دوحبسي موب ) ارقفىببا ريق دنع

 ءىبث ىاف : انل لاق # روبقلا دنع ارق اذكها : هل تلاقف : ( قس

 (قزعتسإقماهنئاطل' شرف ىلع نيثكتم ) نديرتا ! فيغر ثدرا

 مردب كاذ

 ) ملسلا فدهلا (

 : لاّمف . كلذ هل ليقف ندحلا هجو ىف مكلا دعتف الامثو انيع

 هنم لسا افيحوم ناذدل

 ( مهعم نوفتك ) ١

 : لاقف . نجسلا ىلا نوقانس نيقتكم عوق ىلا "لجر رظن

 مهعم ىو تكف اريخ ناكاذا . لاق . ريخ : هل ليقف 7 مهتصفام

 ( حيبقلا هجولا ) ظ

 كيحو ىف ىراام : لاف . عضاوملا حبقا ف تجرخ لبيمامد .

 ماهسلا ل 6 ١

 00 نا 4 5



 , ريسندالملا ىف ريس مدمو

 ىدنيب تلق ىنطعل ملاذا: لاق . ايش كيطعي ال.هنإ : هل ليقف

 ليلق هنا ىنعَي همباصا مضو اذكه

 (.ناجلا سوقلا)

 . لاقف ' س وقلا و : خي شالا ف . ىحنادةأخيش مبضعل أ 1

 ءئش ريغل هتدخا تشعذإ

 ( لوتفملا ديقلا )

 :لاق . كدّيق نم خيشاب : هل لاقف . انسم اخيش لجر ىار

 ١ كديق لتيفي هتفلخ ىنذلا

 ( جرفلا نم تملا )
 ةعاركلا :ديدش ناكو كلتا ما: تاوه ناهض لجرل ليق

 حرفلا نم توما نا اجل هيلا لو لبق ال : لاَمف . امل

 (: ضيوف ا

 تددو : لاق . ذولافلا فلوقتام :ةنّمج ثراحلا ىنالليق

 نوغرف ىقل- ىنوم نا ول هللاو ئردص ىف )١( اجاتعا توملاواهما
 . ؛اصمب هيقل نكلو نم ال ذولاغب

 اطاتخا )١(



1١5١ 

 ناهل- ءاج اذك موب ناك/ادف . اذك مويبف ركسملا ىف تنأ لب
 رحبلا ىف اهب ىمرو:اهقنفت دارج داصق دهنملا راطق ةركس ىف

 . . ةقرملا نم لان محللا نم لني مل نف اواك لاةو

 ( هعوقنملا هيحللا )

 :لاقف . ءوضولاف ةيحالا ىلع مسملانع ّىبمتلا 00

 : لاق . اهعيج لّست الا فاخا : لجرلا لاّمف . كمباصاب ابللخ

 ليللا نم اهمقناف
 ( عدقلارأثلا ) ١

 : لاقف . اهدوهيعمخ ن يرحبلا ىف ارعا ىلو# رع نب ىنع لاق

 :لاق . هاتبلصو هانلتق نحت اولاق :ميممنب ىسيع ف تواوقتام

 هم اهودخاف هترداوهؤت حن نوح رخت النني

 ( لاو هبظخ )

 ىف الو زيمالا نا : لاقف تملا سيضق.ةلاست ةدلب ىارعا لو

 واكف اب رضاءمعجوا الإ مواظم الو ماظي ىنواال لاو نإو 17

 هيلا نومفارتي الو مهدي امف قلبا ناؤظاعتي

3 

 : لاقف ريسي همسا الجر لجر 0



 هسا[ 7” #3 دس

 ( عيجتلا ىبارعالا )
 اال اهعنخلا برش نا لع نابيارتا سار

 " ه/"/حيفا تيو « حلما شبك: لاق . هاذا هب رشادف حنحنتب الو

 ه حنحتت نم : لاق . تحنحتت دق : هوحا لاقف ..ميبعتا هيفاثاو

 حلفا الف
 ( سمشلا راطتنا )

 ليقف سمشلا عولط لبقلك أي ديشرلا كحضم ىرملا ناك
 ترظتنا نا .هللا ىننمل : لاقف . سمشلا ملطن ىتح ترظنتا ول : هل

 قيرطلا ىن.هيلع ثدحب ام ىزدال دنت 'رمس ءارو نم ابئاغ

 (( ةضيرعلا ةبيصملا )

 رتشاف بهذا ! ةلفذلاب ىرب ناكو : هنبال شمعالا ناملس لاق
 ق لاق 7 5 شرع ىف .لاتف.. اءارذ نيثالث هلؤط نوكيالبح:انل
 كيف ىتبيصم ضرع

 ( ةدارحلا هوز
 هلنم بلط مالسلا هيلع ذاماس نأ دوهبلا بتكى اوركذ

 ال : لاق . ىدحو انأ : نامل لاف . هتفايض هفرثي نأ دهدملا

 حيسف () اضماح )١(



 ب ل6١ةادس

 كحضف اموتكه نوكيا كتنحلا“ كتتيؤ ىبب ىذلا رسلا ؛ لاق
 ' هقالطاب ساو جباجملا ظ

 ( شمالا مون )

 ْريصحم ءاجو لخدف ء ةحّرابلا ”ْثِب فيك الل لجر لاف

 ْ اذكم لاقو ىقلتسا مثةداسوو

 ( بعشأ يور )

 ابلَثن نِف 0) ةرج لما ناك موتنا ف كتيار'تمشا لاق

 ةراثجلا راو ثدحالا تيارف تببتناق ىلا" ىف تندخا

 م جدلا )
 ةجوزهدنعزاكو ةكمءاضق ىِلَع دمت ىلثطملا ناك, ىنئادملا لاق

 دنع جبت تسلخ تملا ْضَرَم ظرف جاوزا ةعلرا اهثع تاه دق
 ىتشلا سذاسلا ىلا ؛ لاق كدعلى ئصو نم ىلا: 3و هو

 ظ 70 (ىحرلارجح ) ظ
 ىلا رجح فصننم يدنع لمت نأ: رخال لس

 احيحص ناك اذا هنا :. لاق + هلك رجالا: نم كوتال لو ؛ لاق

 ذيج الا مفر | افصن ناك اذاو مير حدق

 مثرد فلأل 10 0(



 ا ااأ١ما

 اول دل نمو. لاق... نينمؤللا ريسمأ برضا سانلا. هب. حاصف

 :زء.ادبأ هل. تضومت ال (4) مرج ال: لاق .. نامعن

 ( لوبقم بيع )

 ا نم له مئابلا ل اشو اقيقر امالغ ىلا رعأ ىرتشا

 دجونا ؛ يع سدل..: لاّمف . شارفلا ىف لوبي هنأ الإ « ال : لاف
 هيف لاب اشارف

 ( ةلومام ةتيم )

 لكاةجراخ ىناةتيك" ةتيم كلاسأ مهالا : لوي قا لع عمسم

 ناّير ناعيش ن افد تاف سمشلا ىفمانو ادراب برشو )١( اج ذب

 ( جاجحلاو فرعالا )

 : هل لاف ٠ هلبإ ىعرب ىلإ رعاب فقوف اهيصتم جاجا جرخ
 مولظ !" موشع :.ء :. لاقف ..مساجحلا ةريبب تيار كفيك" ىارعأ.إ

 . لظأو مثغأ : لاقت . كلملا ديعىلا ةوموكمشالت ف لاق. هللاهامحال

 ىنارعالا ىلا جاجمحلا اسواق ليلا هبب تطاحأ ذإ كلذك وه انف

 كرف جاجملا اولاق : اذه نم : لاق هعم راص الذ لمحو ذخاف

 2:ديرام : لاق: ؛ 3 «يجالقنإب لب ل ةيفوترتلا هلت راص ىح هتباد

 ظلا ديب ديدش (مإ) نآضلا دلو () 7 ةياك (1)



 بج 11١7 _

 . هيلا جرخو هف لسغو هلكأ ناك ٠١ ميمجم ىرف هالملا لخدو

 : هل لاق . ةعاس تاواحلا انوريعا ىتالوم كل لوقت : هل لاق
 كبالوم نملو هللا كيل 00 ايلا

 (ربقااو تييبلا )

 ىف سيل : لاق ؛ اذه كننيا فيك : ىليفطلا حاور نبال ليق

 بهذي ءاديساو : لوقت ىهو ةزانج فلخةبدان عمس هلثم ءىث ايندلا

 7901) ءالعو الو شارف الو مطل يلو راس تدب لا

 ! انتيب ىلا نوبهني تبأأب : لاقف ٠ ءايض الو ججا رس

 ( ىمعألاو نامعن )

 نبا ةمرخمب موب تاذ ( ةباهأنلا ديد ناكو ) ناوعُت "رض

 ىديي ذخ : ةمرخح هل لاقف . دجسملا ف ريرضلا هلا لفاوت

 ساجا : هل لام دجسملا ىصقأ نك اذا قطيدفي نخل

 : اولاق . ىنداق نمو : لاق دجسملا فكلنإ سانلاهب حاصفل وبي سلخ

 . نايمن هاتأف هتدجو نإ هذه ىاصمب هنبرضال هللاو : لاق . كامن

 قطو ا ساعي هدخاف . من :لاق نامءن ىف كلل له : هل لاف

 بريل ءاضيةنزز ضر م توةلع رع
 مسلم

 . هيلعملظبام ( مانيام 86 ل اهانعم رجز ةماك (1)



 ديب 38[ 54 سم

 ( ىبظلاو لقاب )

 , : هل اولاقف . اهرد رثثع دحاب ايبظ ىرتشا دقق لقاب ناك

 لب ايفر ردع دنعإاب :لوقي نأ ةليخل عطتسي لف ىبظلا تيرتشا

 تافاف رشع ىدحا ديرب ةناسل حرخاو هعلاصأ ل هيك حيتف

 رشع ىداحلل جاتحا اماف 5 ل اا 0

 (بمسأ عمظ)
 نايدص ناك: لاق . كعمط نم 28 عى نآس نق

 ىف نا : مل تلتف . ىع مهي ال تلتحاذ ىسكام< اوعلو دق
 ىلخادف ني زدابم ىعاوك وف... رات: -كاتهو الس رع نالق ىنب او
 راثتلا فاممط هءارو تددشف ءاحيحص لوقأ ام ذوكي نأىف كشلا

 ( سرءهاو بعشأ )

 هلزتم مزلو 00 ف ِط عوجتف 3 نسل راوج ناك

 حبق : لاق عدي و عاجو راهنلا 0 لاس أماف ىعدب نأ ىف اهمط

 عقو ممسق 0 لعجو همدمؤ هل م أعط ىلا ماقو زيا اذه هللا

 كتردف ريفا : . هَ ءعرم مورعلا 1 : لاق و ادهنم لاعف : بايلإ

 عتدأ ()

 نمح



 م1158 نت

 ( لئاسلاو ىتامصالا )

 : ؛لو وهز (). دن ماب لقبا لره ستفو وليس ل
 لامف رغش اذه تاقف . . زبملا ةوهش نم عاصقلا : ته ران

 ظ : تلمف»تنن ان ةنلعا

 اعاضملا كش فرع ل: نف

 تاّف انني هيلا ممضا لاقف

 اعايضتومأ نأ هللاو “تفخيا_ ١..ىتح موفي عاصقلا ت0
 ةلأسملا ىلا ىم جوحأ تنأ : لاف

 ( ةباجتسم ريغ ةرعد ١

 ءوسو ةبجاحلا:هبلا اكشف زاوصنملا ىلعبد داسلا ط لخد

 داع مث انتل داينلدنال لهدا مرد فلان هل مافي لال

 "لل رمال وعد ال تلج : لاق : كتل ام : هل لاك . اناث
 . مرد فلابهل ماف ىلو الا ةرملا فهل تدتآ ام ليل انتا نا

 مث معف : لاق ٠ كاعد ىف انل ةجاح الف ةثلاث انانال اه زال
 هتعمس تنك ءاعد : لاق . كب, ءاج ام : هل لاَمف . داع نا ثبلي ل

 باجتسم ريغ هنا هدر ال: لاتف .كلع ولحلا نأ 00

 لعفي 1 كتيؤر نم ىحر نأ هب هللا توعد دع

 ١ ( رضا قوس 2



0 
 دنع (١ اخف

 ولالا هلو فرصولا الم اعاقاكلندب "تا لظصولا ةلنس اذه

 كدحضي ىدملاوهمتشد اسلم رهمادبفانيصو ةاسزاكن اف ةئس

 ( برغملا رعاشلا )

 توجهوا نينمؤملا ريمااب لاَمف ديشرلا ىلع ىأع لجر لخد

 6 ا ا ا

 رت 7

 هل فلا ةئام ىف تنا نينمؤملا ريما : لاق . هريّسف لاقف
9 .2 2 3 

 هتاصل رماو 0 00 ةمهفاف اده مره

 ال الإ ره ق1 هلع تف رت انابيلا ان (راذ لئاسل لقا
 7 دبر ىلا ىأ . تلاق : ءىشب "12 قدصت هلا ةماأيت امل لاَ

 0 ات للعم ل لام اهنادو: لاق 0+ تلقا .ة(هرد: لاق

 ف نوكي ءين 00 د . شل « تااق .٠ تور نم ةرطفف

 ارش.ا : كتل ' اف«ةحتبقاب : لاقف ا: سل لودت :ئهلو تويببلا

00 
 مع

7 

0 



 كلا و

 ) بلكلا دئاصو ةمالد وأ (

 نم يطع أذن نشف ديزملا ىلا فايلشا نع لعو نال مر
 عرصف امبهسىدبملاىرف ليخلا تيرخاو بالكلا تلسراف ءابظ

 ةمالد ونا كلذ ىف لامف ابلك لتمف ناهلس ن ىلع 0

 هداؤف مهسلاب تتش" انطق سر د

 هداضو | "3 ىمر 0 املس ا لعو

 هداز لكا 7 1 30 الان جر 12 اعنبف

 هللا و قدص لاو هدأ 0 0 طمس داك ىح دما ماي

 باكلا دئاصل ناءاس 3 ىلع بعلو ةزئاجم هل رماو ةمالد وأ

 هب قاعك

 ( ةماسو ةمالد وأ /

 لاَعْف فقاو فصو ! هلو سكول ل ع ةمالد وأ ل

 ناف ديكو اح آل نس ل( (١ | ا تك هك ده 55 فا 7 ريماأت

 لمتدأو ةماللد ونا جل [ 1 هلاخ داب م . هلوشب ىفر را ناك 0

 نصر"

 00 اي تع .ه ااداف 50 ناك ىذلا هسرف

 س+ دل وا هل لام رهم هنا مز 1 ! + أده تكاليو ءىش ىا ىدميملا

 اهغص اداوج ()

2) 



 د

 ( هسفن وجم ةمالد وأ )

 ِِ مثاه ىب نم ةعامج هدنعو ىدهملا ىلع تلخد همالد وا لاق

 ىف نم ادحاو مجم مل نبل اذهع ىلاعت هللا ىطعا انا هل ىدهملا لاَمَف

 ءاضر مهملع ناب درو موملا هلا رف تك و اح

 اهنم . دب الو هتام نع نم ةمزع امإو تعقو.ىبإ ةمالد وا لاق

 ىناجه نم ةمالسلا ىلا ىعدا الو ىنم ءاجحلاب قحا دحا را ملف
 تا

 0 ابا كيدل مبا ا الإ

 "| كالو لوكا نم نملف

 ةارق تياع كمادلا نسل اق

 همامعلا مصو اذا رزاخو

 ٠ مول“ تنسو ةسامد ١

 60 همامدلا ةعشا مول كازح

 ايباد م تدصا دو كي ناف

 (؟) همايملا تند دف الو

 هزاحا الإ دما مهم ن قبو 1 و

 تلت تيَض| 09 حبقلا ةمامدلا )0(



 دشاا ادع

 (ليفط ةليح)
 ص رملا رادب منصل فلا يشل لا 4 0 نس ايدل ليق

 ىنواخسيف تكالاذ نم دوريطتيف عونا: ل 34 كولذدت ملاذا :

 ١) ( ا لاف 0 كنولف ىلا ةرفصلاه ده 7 هلليقو

 نينحصلا نيب ىتلا
 ) ةمالد ىأ ثوم ( ظ

 # كلام هل لام 5 وهو فدهملا لع امو همالد وأ لخد

 ابخهفتل اعنأو ةمالد ماس

 ةزافم فاق يس ل انكو
 ١ )0( 1 ٍرْضأ رك وسم |[ ضصمهخ 0 كل

 45 0 الا بكر ىلدرفاف 1

 25 ص 0 لوكس وأ 32 م رأ و

 ةمالد ما 0 00 ريئاندو تايثو تيطل هل رمل

 كلذ لثم اهطعاف ا أبا لا امماعاو )6 نار 2 ىلع

 ناكحضي المك اابح افرعزار زينا وىدهملا ىتتلا الو 0 تجرجو

 هئنم لابحملو كلذل

 ليمجلا قنوملا  ةعسلا ض فهما  رئاط اطقلا () ةتكسلا (1)

 !ه يدهملا 4 رمأ )م



 د١٠ هاد

1 

 واقد مينم 0-0-5 نا هيريلاثك" اهف

 'ريسلا ىدحا .هناف هيإإ رظناف :

 4ب انلز 0 ضيبا كل

 ”ريوالا ! دبص ن 0 0 00

 ( هلوقد )
 ىروفر 0 _ ىرتف تلطأبر حنا

 ١ ا ا

 رعلا ىف :نووطرف لا وفرلا ىف وهف

 '001 0 تحب راثلا لع

 (هلوقد )
 اناسلبط , :ىنوسسكا ١ نحنا

 60 رم نم ل ةيحص 30 لم

 نح قولا ١ ةدادرتا هلاط

 6 فديه هدحو هانثمل ول



 للا 1١ اهيا

 لع لدا : ميدو تالا او مييلع اودشف

 0 ربغالا يمتشل نو 6 0 هتف ريما

 ( ِبَرَح نبا )١( نآسليط )

 208 اناسايط رعاشلا قودجلا ىلا برح ن دم ىد_ها

 يار هه لاق ىح ىتاملاهيلعتلاستاو مالم تا ١
 دنا ايكو دودج ندم نمابم ةنملاو ولع ةعوطقم ىئام

 : هيف هلوق نم

 امقإ انظمن فاك ول راد

 ف هنا نا

 للا هل ىلحت ذإ رويال

 م نيرالاوءاون تاكل

 "ب
 ناياطلا ىضمتاو وقل

 0111111 لاا ا ا اس سمح امصسم م لوم 22 ل. مممص ما نص هس حم حسم ١ - موس جوع

 بدك (؟) ( يريمشك لاش هز ايلا رف قوف هب عفنتلي ٠ ءاسك )١(1

 ءانيس لبج روطلا (*)
1 

0 

َ 1 1 
' 



 تن را

 ىب ىذلا رافصلا اذه ناكمل لاق# مجتحل م خيشأب

 ( ةيزعت حبقأ )

 سانلاو هرصن فك دقوب ا ده ن رمح لعباَتَع وأ لخد

 ريبج توص هلو )١( موجحلا لمجاك ناكو هبباي نيب لث هنوزمي

 تينع كن ازيم ىفاهباو تيأر ولفامعباهذكءوسيال ديسأ انأ ي لاقف

 تكئاسءدأو كري قدو كيلحرو كيدب عطق دق ىلاعت هللا نأ

 ( ناواعتي ناليخم )
 8 ٠

 ةمام لاق « ةجاح كيلا ىل ذا سرشا ن ةماّمث لجر لاق

 ةجاح ىبلأست الآ ىجاَذ لاق : تلمفتق لاق ءاهءاضق ىل

 ( وزغلاو ىنارعالا )

 شا ىلا هاو : لاف : ودسلا ول الأ ىارعال لق

 اضكَر هيلا () 'ثاخأ فيكنف ىشارف ىلع توملا
 ( نابجلا دئاقلا )

 الجر نيملرأ ىف ئجراخن نيفلا ىف ادئاق ةالولا ضعل هجو

 عررسا 009 ضعي الثل هث ىف ماجحلا هل عضو ىذلا )١(



 دل 1ما/لا

 ىلب لاق 7 هريغ ازجتبال ءَْد ضرالا ىفسيلفا : ءانيعلا وا هل لاف

 : لاق . ساسلاىف لوتت اه :كاق تلزثل رس وا رست لا 0 0
 :لاق . ةاتاع اكل . نامءف لرش اه : كا أ عسي طا

 ناك :نايتل يأ" لملو“. اذني ال“: لاق“:ةيوامبم ىف "لوقت «يشءىأف
 الايلجارعاو .الئاه-اعش ءاينظفأ"قيبلكشملا»رصقلكدلا كلت عمد

 1 هلوق كلذ باسح ىلع ناكف

 ( هلبالا ىعدلا )

 نالامف مرد فلا هدنع ىعداو ىضاقلا ىلا هل معنبالجر مّدق

 لحس ىضاَمال لجرلا لاَمف ! اريثك الو اليلق لاق امم قرع انك

 نيح ىأ ىف كتوشال راكنإلا ئضماملا لاتف  ةباتك كلا
 هنم هترلط

 ( لئاقلا بطلا )

 ءاببلا ةيدن ضرإلاو لطم () آب تدرس
 ةعراق ىلع ساج دق ةدارج هن اك رفصأ خيش اذاف لام حيرلاو ةعئاف

 (؟)ب نق اهنأك ةمجنح لك مجاحع همجحب ىجنز ءاّجحو قيرطلا
 *هء .٠ »و

 تلقو ةمامأ انو وذ ةيلغ لاي هيلع 5 داك تح همذ صم دقو

 محض حتت () بقع (0)



 2 "ا

 ( ةزانجاو راشب )

 تقتلاف نوعرسيومو ةزانجم موف رف قيرطلاىف ريسي راشب نان
 هوقرس ميلعل 7 نوعرم د ممل ام لاقو هدا ىلا

 (ؤلؤا بقاث راشد )

 ق لك و؟رعشلاز ودهن ءارمثلاو ىدبملا ند ى راش كاك

 خيشأي كتعانصام اراشبلأسف هلبلابىمرب ناكو ىدبملا لاخ سلجملا
 لاق ! + ىلا لع 00 ا ةفيلحلا لام ولؤللا ننقل راشد لاَمَذ

 3 هش رمشلاو هللا سلاح ىمتأ اخيش ىرب ؛ عنصأ امو

 ىعانص نع ىلاسي م هيدي
 ( هدئاقو ىمعالا)

 ريم امير ىمحالا ناكو (؟) ءاربكب ىمتأ دوي لجر ناك
 1 هنم اريخ ادئاق 1 لدبأ مهللا : لوقيف ةبكنلا 2 ا

 هنم اريخ ىمحأ هب خا مهللا : دئاقلا لوقيف

 ( أزجعيال ىذلا هولا )

 ًازحتبال ىذلاء زا نع («) رورملا نايل ابأ سانلا ضع! لأس
 . مالسلا هيلعبلاط ىنأ نب ىلعوه أزجتيال ىذلا ءزإا : لاق 7 وهام

 نونجلا (2) رجأب () هب متو رخست )١(

١ 
 ا

1 



 ركل 20
.+ 

 1 وسلا ماها

 ايد نحدلا هيعب ىلا خي قبلا دمعلو « هيراش حسمو هفنا ىف هلخداف

 تيأر له ماك كباحسأ تفلح («) كيو هل انلمف . هنذا ىف

 فاضغأ زئاس ىلع اهم رك أ: لاق ةندآ 3 هيض ل اذإ اذحأ

 ! ىو كلذ عم ىهو
 (راشب ةآرم )

 ! مارد ةرشعل ىلطت ىما ةارص : لاقو راشب بجعتف ةارملا ءالطإ

 رادقملا اذه ىلا تجاتحا ١ تئدص سمشلا نيع نا ول هللاو

 ( صاقلاو راشب )

 ناضمرو نامش ماص نم ُ داض هر قلوس انكضاق راش م

 سئب راشد لاقف نيعبس ىف اعارذ نوميتس هعرذ رصقةنإ !ىف هل نب '

 ىناثلا نواك ىف رصملا

 ( ةدمعلا ) نيحالفلا معز مجملا دنع وهو ناقهد عمج 60

 بجعملل انه ىهو رجزلاو بجءال نوكن ةملكلا هذه ©69)



 ا 0

 ةكمسلا هذه نا : لاق / منصتام : هل اولاقف ( ناكملا نم ةيحات
 ىتلا ىه رابكلا هذه نأو ىبأ ق رغ موب تدلو نكت ملاهنأ ص

 كلذ ترضح

 (ابح دشأ امجأ)

 دشأنح ةنيدملا لهأن م رخ آل ةفوكلا لهأ نم لجر لاق
 تددو : لاق + هل كبح نم غلباف : ىلدملا لاكف . عم

 كدتمفأ: ىدملا لاف. هلانام ىلع عقيف 0) دحأ وب ىسفنب هتيقو ىنأ

 د١ تدفوو : قدملا لاق ! انج 0 امو ::لاعفا »اذه. رغ

 رفاكلا اأن وك أو هنامباىنلا ريف نما ناك بلاط يأ

 ( بمك ىبأ راذتعا )

 ءاعبرأ لك باتع دحسم ىف صعب صاملا ديس نإ تناك

 :لوقي مهلا لسرأفهل مراظتنا لاطو مايالا ض ب ىف مهنع سبتحاف

 (,) أروح تحصأ ىف اوفرضنا

 ( نذألا ىف نهدلا )

 نطمب لزنم ىف ناسار خم انك: لاق . لسم نب ديمس ثدح

 نيكرشملاو ىنلا نيب ةروهشم ةعقو دنع تراد ةنيدملاب لبج )١(

 رمثا عادصب اباصم ()



 نا

 اهرعت نفف فنائاحلا ريظن
 ا

 تايرلأ ريم ىنوشلا 000

 ١ معو ”لاخ ئسوجال ىدف

 نأ غيحرت هئم] هل لاقذرا كلا” ىف ليس رم ناموا مذا الف

 تركذ نم عم نوكت

 ( بيغ ىبط)

 لامفاةوط هبف دز هل لاَمف (:) اقبط عنصب لحرب ضل

 تالا شل وهو نها وأ ةسديزانأ كش لجزا هل

 ءيذ هيف ىلا ىدهني هلعل : لاق
 ا

 اومع اف هباحصأ ىلع (م) لوف ماعط حير بمشأ مش
 م اراثبَع اكمس اومدقو مبمامأ ناك رايك اكمس (:) اون هئيجعع

 دخاف كايأ نو يذلا كسلا نم يتلا هل اولاقو هب اوبحر

 ىف راكبا كيشنلا ئأر دف نكو ) هدا نع ايكو ةريغص ةكمس

 لخد (م) هيلعزكؤي اموه (؟) بلوبأ وه كحلابىتكملا () ٠
 ةيحأن هولعد 94 ةوعد الو نادئتسا ريغ نم



 هل ا لاح

 ( ةهاكتفلا
 زدنا 5 هش.منملا ةهاكفلا نمهب ترثعاملصفلا اده ىف تافن

 لعااهوبف امهدحأ اناقاءايط رغ ىا كلذ ىف تدصق دقو . ةبيدعلا

 ايينانامأو ؟ لزملا ىلااهتحارو « )١( مانع! ىلا سفن كافيا اا

 كلذذ وكيكنالاح ميج ىف برعلا قوذ ىلع بداتملا فيتو" وبف
 لحأ نأ نيذرغلا نيذه مم ىل متدقو . ةكلملا مامت ىلع نوعأ

 رهاظلاب علوبو ىرشلاب وبل نأ ىلع ءىتثانا
 ( لا

 "0 ل تب ع ءاقلا؟ دنع ق٠ فور عر
 ىسوه لا مدع لدبع لاقف اهجوزت ةأرما قادص

 شاشملا "بسيط كيلع ”تادينش

 () مم ذاوج رحب كناو :
 ميحمجلا لغلا ديا كلتاو

 : يظ امظأ تءيدار )1 اقل

 عسشاولا رحبلا مضحلا . سفتلا شاملا (؟) 'طاشنلا ةداعتسا (0)
 ءاملا ريثكلا



 هل

 نرأ كلذو ءرحتلا تو فريش وأ ١ ىس فيلا
 0 ساب تلا 0 سفنلا

 ؛ قاوشالا قاقو . ا سم0 اصلا اس

 نا )0 دايأ ىذ ديس يدم ىف تذخأ اذاف . قارفلا ةعولبلو

 0 فرشو هلاعم ناو. 9 ةيلاعم نا 7 هضانم

 ا فوربس نأ كانإو : 34 لوبحلا ردحاو ىتاعملا 0 ضصضلو

 ريداقم ىلع بايثلا مطقي طابخ كبك نكو'ةيئدرلا اطال ١
 كل وعش, لمعت, الو كبسفن "رزق رحضلا كضراع اذاو . داسجالا

 (") ةعيرذلا رعشلا لول كتوهش لعجاو , بلقلا غراف تناول

 نكت نأ لاما ةلجو ...نيبما معذ ةوهشلا ناف همظن نمنح ىلا

 أآمو هدصقاف ءاماملا نسحتسا امث نيضاملا رعش نم فلس اع كرعش

 ىسفن .تامعاف : ىرتحبلا لاق . هيلا: ءاش نإ دشرت هبنتجاف هوكر

 . , 00 ةساسلا لع تو لقا

 ةبقنم عمج (4) معن (<) قوشلا («) رعشلا ىف ءاسنلا-دم 060

 ةليسولا (7) ائيثحابلط اهبلطأ () ةفيرشلاهلوصأ (ه) ةليضفلاىهو
 هيعص ليهستو هليل ذت ىأ رعشلا ةسايس دارملا (4)



 تاصم يل ىلا ع

 اخ للا نسل لاغ ٠ اهلش نينملا نيطا ان كب تلدع ام : لاقت

 لزم . لات . ةذإلاو شبملا"ىف ةقفاؤملا ىلا -ت.هذاانعإ]:ثمهذ

 كاوامم انه انأو كلام هيف ىنال : لاق : لو : لاق. نينمؤملا ريمأ ا

 ( ديس م كرام
0 

 : بجاحلا هل لاف . ىرسك ىلع ةرار ز نب بجاح نذاتسا

 الأ مجاحلل لمت ملا : لاق. برملا ديس : لاق # تنأ نم :هل لاق

 لجر انأوثلملا بابي تفقو ينكلو ىلب : لاق . برعلا نم لجر
 اوثحا : 0( هزإ : 2 سلا ا مده دس هيلا تلو أبماذ مهم

 |! هأف

 ( رعشلا مللت )

 0 ] 2230 سغلا حورأ ىتايح للاسلام لذ

 هباضتقا هوجوو 1 لنيسلا ل فا نك 1 و ىعبط ىبا همف

 هيلع هفي رمت ىف تلكتاو هيلا هيف تءطقناو ماع ألا تدصق ىتح

 مومحللا ليلقتناو تاقواللا را داع ان ا : ىللاقام لوا ناكف

 ها

 دصقي نأ تاقوالا ىف ترج ةداعلا نا لعاو مومفلا نم رص

 ة.سراف ىهو باجعاو ناس>تسا ةءاك )١(



 هدا ة ركش

 ع

 )١( :قزام ىف برحلا تلاج اذا
 ابوفنلاو انانملا لدبيق حماصل

 «.رايتخالا لوساب فرصنن نيب اولاق ...نوف صنت مأ نومي
 هنعاوضبم مث . ةيلبو برحو « ةيذأو هوركع «(:) رارتجالا ىلبأو
 لثمتا ةصييبقو

 10 - 2 1 0 نا كلمت

 "طع 1 ترحل 0 َّق انئابرك

 جر فنب اسي ورق « هبذعتسا نكلو هللاو ال سيقلا ٌؤرما لاَ

 ريغ ر د ن6 لاو ريم كات 3 3 ا نع اهاحد تل

 تكبح وأق ن0 فام ف ىعنر الزا ' تاكذإ ىف ىلوأ اذه

 ( حولا بعز"
 . ءالفثلا لظ ىف ممل لآق ! حو هلا ضرك له د ىعشللا

 2 حور ه1 تل : ناب هندحوف . 0 صعل لاك

 عزنلا ىف : لاق

 ( كولملا باط> )

 ؛كلزتم وأ ى تاج د 1 اعأ رهاط نب هللا ديعل ْن 0 لاق

 دارملاو نسا ىلع ا انا دانجالو تأ ل 0 قوضم 00



 ةملادل

 ىلع هارخأ مجال الل دس هب يضم هتلكلو « 2م اعارك

 فرعل نا 6 "1 دي هأت دأب .ةاضاا ند الو ؛ هالوأ

 ىإ نم ترعخا نأ امإ“: ىرالث لالخ ىدح) قف الع بجاولا
 0 1 2 "ا ء

 كلا 99 ينفق انوصثامركملا ءاتقاهالعاواتي ايفرتكاذسا

 )0( م يقادب كماسح :تا رش مم ترها 007

 هنيكعت الا (:) هتميخس لتس لفزيزع كلاهم نحتما لجر لوقنف

 ىهو 0 نم دكمأ 8 ىلع ل أع 937 وأ 4 مامتن الا نم

 رم 0 3 1 0 0
 ىلا 6 كيرلا هب تعحر ءادؤ كلاذ ناك ذ ةيسملا زواحي 5 هلا

 انّيءذاو ذا امإ 1 ءا رعلا ىلع(" (2) نيحرالا ااا 00

 4 تابا رلا قوقر ع دلي فدعا 4 1 يلا 0 اوف ىما وا عضال 0 3

 ب|تأو
 نأ 1 مد ف ل ب لآ فرعلا تتالع 7 (

 0 6 ديلا مال كلدب تنبيردو ا دار وأ ةفأ 4 ضاتعا

 ا ١ هنا نولتا ف ةنجاإلا ابيوا ةققو رط خلا انو .. ديملا

 بولهلا ىف 0 0 ك مئالط لوقف رعدسو ان أاهطمل دولا

 60| 0 ةنسالا قوفو مما مد

) هتفض عزتي ) هتيقر (ع) ةماعق (0) هانقس () ٠
 وفويسلا(ه

 امد (ه) ايضغ (م) ءىرب عمج (/) نئافضلا (5)



 هيلا 0

 38 ريشي 5 ا

 هللا ىعب اف « ١( 26 ( ةيسن# ريغ ىلإ ةمعلو « ةليمتسم ىجر' ةمملو

 هيستحنت لاع كيلع لضفتو « هيجبرن ام ةقحووهنف تنال

 ( حلص ىف مالك)
 خايشأ 86 سدعلا "قس ا 0 نب ةصيبق لآق )ا

 هينا مد نع و وفعلا هراام د ل 1

 هثدحن امو رهدلا فرصتتب ةفرعملا نم ردّملاو لحلا ىف كنا ْ

 فرشو كبصنم ددوس نم كلو « بآرجم نم ريصبن الو

 لحام لمتحم 27 دِتْنَع برملا ىف كلص' مركو (') كفارعأ
 م“ راحالو ةوفّلا نع عوجرو « (؛ ةرثملا ةلاقإ نم هيلع 1

 ة ألا ةلشف نم كدتع تدييسرف تدءحر الا .ةياغ ىلا ٍ

 00 ملال ,لوطيامحصفلاءركو « ميفلاةريصاو

 ا / هتزر تلمع ىذلا باكل نم « ناك ىذلا ناك دقو !

 ناك ىذلا عرابلا نرسل ءاشرل د 4ب صيصخت و نملاو

 تاخم امل هدمب ةيقابلا سفنالا#كلاه ىدفشي ناك ولو . "7 رشم
 ىلع ةدعاسملا (4) لصأ (ع) كباسنأ (؟) ةرظتمريغ )١(

 4 مص 0 بالا ىهر ةيملط ع 9 هوركملا ند صاللولا

00) 



 يب ةالادل

 بكر مث . هدر نأ(  فلط هل 0 فخ مل رسجام َتاَيملا

 1 هلوق 1 هرج للك انو هل ا راسو

 كالا كا ضو لوا وه 7 ناساعلا ةعاح شت لق ضال

 0 باوج )
 لجر أ لام هلطبإ تم هاب و د« نم ون دب زب لبقأ

 ؟ةتأبخ :لو قجأ اي لاق كينضح تحن يذلا اذهام

 ظ ( لاترالا ةغالب )

 كلذ ركنااف همالك دعي اص نب كلملا دبع نإ ديشرال ليق
 ىف نءا نينمؤملا ريمال دلو : هل اولوَمف ل_خد اذا : لاقو ديشرلا

 لع لخدقكالدب هوئحاف رضح ايلف . اولمف . نبا تامو ةليللا هده

 :.لاو ةمدلتا

 |0013 كنان لو كاع ايف نيمؤلل ما[ هللا كل
 ا ١ ١ كءاصلارجأو .درك اقلا تاوث ( ةدحاو ةدحاو ايلبحو
 ١ عيبطهتغالب نأ

 ( ةمعناا ماسقأ (

 امون ماج فة, + تيمااومتلو لامذ . لجرأ ىنار ءأ اع
 سل مساس اسم ل بيصصصل سم خص سس

١ 
 .-- سس

 ” تلظلا وأ فاحلا ا نم ديا ىأ 3



 - هه

 لما مظملا غلب اذا ىح :نيكسلا هيف بييطلا لمتأو هلجر دم مث

 0 / ةدرعو م دلا هب هب مسحو ديدحلا ىراغم 0-6

 بييطلا, مه ب دكي لو ٠ ةنأ هل عمسلا مو ةننعس هل ريغتت لو ه+و

 نع ىيزسأ تنك نا : 0 لجر ةورع ىلع لخد ىتح هلم#
 ىف ةعاسلا طقس دّمف « كدلو نع لب لاق ")بست

 : لاق نأ ىلعداز اف هتلثف ىتح اسفر باودلا () هلأت لف لبطصإ
 تق ا و ءءانأت ع اوان ا تدل كل ميلا

 تذخأ تنك ناو « تيفاع دّمف تيلتبا تنك نا مبللا . ءاضعأ
 تيسبأ دقق

 (داقغالا
 هحصذ رصن ىلأب زامل هلودلا دضع دنع نم ينتملا داعأل

 لمجال تنأ 1 نب ةماعلا هل الئاق ءارذخلا باحطصاب

 بدطصافهانإ كوجه ءارج نم - وأ كل هرمضي ىذلا دّقحلا

 (م)ةرافخىف ترسولابسانلا ثدحتينأ ىضرأال لقوى« مارق

 تارفلا*ىطاش ىلعةامامهده (؟) ىرصخم ناول لاو ىفيسريغدحأ

 نوطبكم ملي ءاملا ىلا اورظن دقو (ه) سممخب نوشاْمُس دسأونبو

 ةسارح (م) + قاوتورصقت :(:) أ هيو اهب كوت ١" )١1(
 مايأ ةنسمخ لك لبالا دروت نا سمخلا )هر ةريغص اصع )( : ا



 - ةقشدل

 ًاثغ مددع لعب همهوبو مهتهادم ىلع هيف هلم اياتك دكدلم ىلا

 3 .ىنأبام شكف .اورغتو

 ىلتلا نم اهرتسم تصامأو موقلاب ادع تتح دقق دعن انأ
 د لو ةبسنلاب مهتفعضتسا .دق ىفإو . مهلا وحا رمل

 دلل ةليفانلا ف“ ظنلاو رومالاب ةلئنلا تملا قداحأ ف دهفا

 موقلا لاوحأ نم, تيأر دقلو هللا نذاب ةبلاغلا ةئفل 3 هت
 مالسلاو ( كلهم عدوك بير عدف تحصن ) : كلملابلق هب بيطيام

 مهنا ىلا ريشي هنا هعم نيسلاجلل لاق باتسكلا كللا رق املف
 ةليلق ةئف نم م ىلاعت هلوقل ( ةبلاثلا ةئفلا ا ) هلوعب انفاعضا

 : ىل ةداع المج 3[ ('” ةانأزلا لا ىتفلو  .هللأ ذذأب ةريثبك هك .تسلغ

 ( نصحت دع ”ريبك ودع مبلك ) نوكتفةريخالا ةلآجا باقدا 1

 ( ةطابرلاو ربصلا ةوق )

 اوراشأف هلجر ىف ريبزلا نب ةو'رمع 0 ةلكمألا "تدخلا

 همم (") بز ار ملالا ناف دقرملا كيّمسن اولاقَو اهرب هيلع

 كنوكسم اولاق ءالؤه نم لاف مركنأف ةعاجهيلعلخد مث ربصلا

 06 نم كلذ ميفك أ نأ وجرأ لاق . انيديأ نم تفتت نا

 دعي (م) هنم لكتأي وضعلا ىف ءاد () ىأتلاو للا )١(



 - ةلا”دعس

 ةادرو عبرم بدأ كب خمار طم حا ال حل

 ارامقأو هصااصخ نضع لاو. ةدئاقلا ب سجل ١ ةضيفتسم

 «بيغلا بيعلا هب كرديو مالكلا رادقا نيب قرش قوذ هلئاضف

 ءادآلا نم ريثك_اهنع لزب ةلزتم ىرمجل كلتو ..ىوطلا نسلاو
 هعبتأ الا ( ريثكوهو ) هظوفحم نم أب رك ذي: داكب الف ظفاح امأ
 (ماتىلال اهو ) نيتببلا نيذهىف هلو . هبيع ةبئاش وأ هنسجب هجؤت

 ندهن ثداو اك نش ءش نيب انوافت 0 لوش 0 دشن

 ء ةجايسو عطنت املواه. اع اعيناثو ا املوأذ نيتنيلا

 كرم اههيناثو « ءابمفلا مالك ن ف اك ةقاشرو فرظ اهيناثو

 اركي لآ كم[ 41 هيئام بصعا و ءارعشلل ان

 ءانثتسالاو (ملعُم ) ةملكبهبارطضاةرتكو هبولسأ فيسعت ع مارعش
 هبيك رت ةعورل هناكل ًارءش نكي مل ول اعيناثو « ( الخام ) ةظفلب

 هيفا فنزشؤ

 ظافلالا ططم.الأ أرقي نأ ىنأب لوالا تدبلا نا هلوق نمو

 قاع نتةلوك الا سيل ذا ةيرمزك هيض ةسئاع هلل
 همالك ةماقنُو هانعملالمل معلا هظفلب ”ىلتع ولولا هب قفدت اهناثو

 ( لوقلا ةراشالا ) '

 يتكينا ةومزلاو موتي | نلا دب ىف ىنرع سوسلج قو



 د يالا

 ) سايإ نكز

 .عم اجاح جب رخ هنأ هن م ىكحم ىتلا ةلثمالا نم

 1 اينامت هعمس م . ١" موه لاف سلع حاج : قيرطلا ىف ممسف موق

 لاقام ٌقدحص اوفرعف اولأس هناكم ىلإ !وهتنا الف لسرا دق لاّمف

 دحاو ناكم نمعمسي ةحابش ناك : لامف : كلذ فرع 6 هو

 ىرمعلو . قلطا هئا تاعف دعبيو ب رقيراص مث دودشم هنأ تنبف

 ظئاَح ىلا ةرم رظنو .-لجتلا ومل َنيِلاأ نب قرفلا كاردأ نإ

 0 010 نو مح ل كف ضع: لاه . حل اشعال

 ني جملا ندم تمار ىلأ لاقف . كلذ نع لكسف ةيحلابتخ ًاذاف

 سفنتي اعيش اهتم نأ تامف رج الأ عيجج نيب نم ايدن
 011 ل6 لع رصف الثك ىئادملا وسلا لا فل انقواولا

 ( 1 ره كولزام ) ناكام بتاتكلا ايه لع نزاع ولو ١ ىلا

 نأ بنج ادودعم

 ( دنس]

 با *ىب ف ًانيلح 0و+-- الخأم - ماوقالل ةومجال
 تاشسخلالا لمت ةحايشلا نإ ”ةياتنملا“ هب“ اواقشم اههدتم

 اني
 د



 _ ةأآكادل

 ( عبار لاثم )

 همون لؤوه فصيو زيزءلا دبع نب ٍرسع فري رب رج لاق

 ةقساكب تسيل ”ةيلاط ذا 1١

 ارمقلاو ليللا موجن 1 كيل
 نوكت نأ حصنال ىهو موجن بصن هجو ىف ”ىراقلا راح
 لومفم اا ىلعةيوصنمايلبجب ضمن لمي دقتو 00
 باوصلاو . ريظنلا دراو الو نس>ال وهو واولاهنم تفذح همم

 اهعولط منعلو ةملاطسمشلانأ ىمملاو.ةفساك ةملكل هس 0٠
 نيحءاعنشلا تاراغلاولوملا ىف نوكي ااكلذورمّملاوموجنلا عولط

 موجنلا نيبتف وجلا رسم كيو سمشلا ءوض دريف ءامسلا رايغلادقعتي

 (ده)
 : مصتمملا مدع ماع وا

 سايإءاك ذ ىف فنخأ لح ىف متاح . ةح امم ىف ون مادقإ

 7 نيش اعا هي نيا[ ةريش تسلا ءاك ذلان اسابإ فصو

 ناك ناو ( نيمختلا باوصو رظنلا قدصو سرفتلا وهو ) نكزلا
 تافاماف نكن لاب الإ اسانإ اوتعت . وهذحو 3 وهتكلل ءاكذلا نمكلذ

 ءاكلاب هفصوف زوجت نكولاب هفصو ىلع رمشلا هل مقتسي نأ ماه ابأ



 ا

 ذل لمي لبق لمجت نارمشلا اذه ضمأَع حاضياو . . .راحسالا جابت

 مسا ( ران هجو) نوكيو اهتقيقح ىلع اهلمجت وأ . ةفالا ف دراو كلذو

 . حبصلا ءوضكحوضولا ىف ىههىلا ةليجللا لالملابىأ مسبصلابو ناكم

 1 و

 : هموق هعاحش :فصي راشد لاق

 هو رتهشت+؛ةبنطع“ "اانكضتا ام

 امد ”ترطق وأ "سلا باج انكَتم
 « مامالا ذاتسالا » كي ميهاربا ظفاحدمحريبكلا رماشلاس

 ا ا همحر ) هتوم ضم ىف

 : ىذا هنهدب هللا همحر باجاف ضع داع نا ميهتسع سلو

 اوعرشاو مهفويس اولس اوبضغ اذا مهما دب رب : ةودج هل ”ىفطنت

 |مئابي ًاباعخو سيشلا باجحل اكتم اهنامللو اقيم ناكف مهحامر
 دومتف مهئادعأ 0( 8 اهونكع ىداهدامتا ىلا اموديمن امو

 دح ىلع حامرلا وا نويسلاوه تزطق ىف لدامل امد رط# ىهو

 تراوت ىح ىز رك ذ نءعريللا بح تديحتأ ىلا ) :.يلامت هلوق

 سمشلاى ا (باجخلاب

 قنملا ىهو ةيلط عمج 0(



 مس مميش سس

 انالث قلاط هتأرسا مولا نم لجر لاقف . باوجلا انم دحأ ملعب لف

 :رمشلا اذهريسفت نع نسحلا ن هللا دبع ئضاَقلا لاس وا 10 نأ

 اماق هدجسم ىف هيلع اولخ يح ءايحالا هيلا ن وطختي هو

 -حاحام”: لآقو ميلع لب 0 ىف جو موسح 6

 (ىضاقلاهللازعأ ) نحلاقف 9 ةي كح انك مهنملجر ًادبف

 ءلاء صين اييق.ةميم ةجايتو ةريتبطسلا فرط نهال

 ا نيع لجرلا ركّذف . اولوق ؛ لاق . انلقتانل تنذأ تنأ ناف

 رنا ىو انف ىتيطاغىتلا نإ. هلوق انناق : ىضاقلا َلاَتَف - نحلل

 رخلا ىأ ريصملا بلح اههاتلك هلوقو ءاملا, تج نم ىأ تاتق هلوقو
 : ىلاعت هللا لاق . باحسلا ريصع ءاملاؤ بنملا زيصع راف ءاملاو

 اوذرصتاف . مكش اذإ | وف رصنا 1 ا ًءامتا رصمملا نمانل 9 و

0 

 (رخآ لاثم)
 هاخأ رون نب كلام ىري ةريون نب متم لق

 ا تانيلف“ كلام بتعامل

 راحسالا 0 لبق حبصلاب 4 وحعاسنلا دج

 لب لوب محم 0 ظ

 )١( (؟) موقلا لزنم وهو ىح عمج 5
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 1 : ١
 - ةدئاز ن نمل نييسابملا ءافاخنا ىنأث روصنملا رفم> والاقو

 )كليف لا : لاق . كتعأط ىف لاثق . نمي تريك : داوقلا دجحأ
 2 ل يه : لاق , ةيه كفو لاق . كودت لع : لاق . ةدالمل

 . نينمؤملا

 :لاقف . ةبيغلاهذهام : نمههل لاذ . نعم ىلءلجر لّخدو

 ا لآز امو © تلقلا هرق دن نم نإملا نع باع ام نيمالا اه

 نودوهو اريثك هلىرك ذو « سجيام نود وهو اديدش ريمالا ىلا

 000 اراك كلا يمن اسما وهج كل و رف

 ءاج الك وادلب 3

 (رعشلا مهف )

 : تباث نب ناسح لاق

 اهتذدترف يتنيطاع ىلا نإ
 00 لال تاهل

 ىطاعف ريصقلا بلح اهانتك

 لهوا اما رأ .ةنانل
 5-1 ف نارش لع ةعاج تش اذ نايس ونا لق

 ١" ( ىتيطاع ىلا نا ) : هلوق عم امرخا لانثق':.نيتيبلا نييذهم مهنم

 7 . نيتنث اهام ( ريصملا بلح اهاتلك) : لاق مث . ةدحاو ابلعخل



 دس ملاك ٠#

 حاجو « ماقملا ةلالجو «ةأجافملا 7 ةعورتو « ةبرثلا ةشختوو

 (") فلاتي يتح نينمؤملا ريمأ ىلبْس يلف . ةّيورلا ريغ ىلع ةيفاقلا
 كناحتماض وع كراذتعا تامجدق لوقت ال, كيلعاللامفلوةلارفان .

 لجرا مث قابلا نادم ايمو نانملا ”تبسدف لاق

 دل # ذي 3 ديعل تي

 اهدوُع مرشحا ةمالسالاةبقأ"ل 0 ١

 أهث هاد اه مه

 اهذومح نينمؤملا ريمأ تنأو
 كاس نكت الو لغتي هلا كلرل تناول

 كل رمأف .نينمؤملا ريمأا "7 2دينمملا لاف ءااا 0

 هيلع ماخو اهم

 (ميكحلا بواسأ)

 لآق . ريك رمال كبصال نا: لا دب نار رط روس
 ادن و« كتحيصتب ادوقمم ابلغ ىنم تالا دعا د ني

 كئادعأ ىلع (1) الولسم ايو ء كتغاطن ةطوسنم

 ءىثلا للعأ ىهو ةودذ عج (*) نكسي .(9) عزف )١(

 نم ةئام (0) تبثتل داتدالا ىلاةميحلا هب دشتٍليوط لبح بنطلا () .
 هدمغ نماعوزيم © لبالا



 (حدم )

 سم « بسنلاحيحص هللا واذ : لامن . الجروا نعاجينم

 . لاقم نس>و لاعف مركب كالباق هتينأ '') هراطقا ىأ نم بدالا

 سوقنلا "7 ت الع هدمةتل واهس ماق من اهملاماق بئاونلا كب تلزئاذا

 ءسوحهيلإ تنك نإوكنعدب ىغال هناكحالار هدلا هارثال. اهنع

 )0 اهلاكو نيحاتحتحاناو ء يدملا هاك و رفع سدإ اذار

 د فاخال ءامو 4 هوأم فى ال رحش نم هللاو كاذ

 ( حدف )

 ىلا قاعشأام : ع رطففل# عزل فزحالل عملسم_ نب كلام لاق

 تبغ اذا رضاحن مفتنأ الو ترضح اذا تئاغ

 (رصحلا لعل ةغالبلا )

 ةديصق هدشنأف ًايلهأ ارعاش ديشرلا:ىلع ماس ن ديمس دفوأ
 "هاو انس سنس لويس 20 هي[ ريش اف ةعران

 هبدلو لاراشأو نيده ىف لقف سيقلاا نحاس تنك ناف ء ايهم

 ' اللة يه ىتكلمد نين ئللا 11: لاف (نومأملاو نيمألا)

 ءافولا مدعل لحتني ىذلا رذعلا ىهو ةلع عمج (؟) هتاهج )١(
 هرعشنم لوقي ام نوكي الأ كشو بير هنم هلخاد (*)



 مس /46© مس

 (مذ)

 .مّهمادعأ ىلااءونذ سانلا لقأ هللاو مث : اموق بيعي ىنارعأ لاق

 نورطغيو فورعملانعذوموضي « مث كافتنتسا قا رج عونكلو

 ءاشحفلا لع

 ( ردا قروش لق انما“ ظ

 .هل لاَمف . سابع نبا هيلع لخد نّسملا ةافو ةبواعم تثلب ا

 : شابعنبا لاقف . انزح رهظي لو « نسحلا ىف هللا كآ نا

 هللاو دسيال : لاق مث هدرف ءاكبلا هبلغو « نوعج و هيلا انإو هللانإ

 وه نع انبصأ دقل هلو ؛ كلج أف توم دير الو « كترفح هناكم

 : لاق + هنس تناك: ةيواعم لاق . مادري ةينا انمي ا مظعأ

 ءا| ان ادور كررتدتنك لاق :.«ساؤرت لك ا

 ريبكو اريغص ناك انلك : لاق

 ( دعو زاجنتسا:)

 ليت دعا رفظلا“ نعم قا 117 هبطت نجل فارعأ لآ

 رادق نم لظعأ لق نإ و تاطلا ناو . اهؤاضق نجع ااذا:ايلم لأنا
 ةوملا اةقاء ريع ريغ“ هيلطتملاو < لوبا ؤاو ةنئلتللا

 ١) طولا لقسفلا هع نامل ١ ب (2) ورا 11



 ١ هدوهلا اخأاي تطلغنسملا لاَقف ! كلا اذهوىلا- اذه : ىدوهلا

 )0 االلا نم كل هنعا امو :باوتلا نم ىل هننا هدغأام تمار ول
 | نجسلا ىف ىناو ةنملا ىف كنأ تداعل

 ( بيطخ باجعا )

 ا ! اانا الإ لاقخ .هعطع هعيسأف انوي ةيواتم طخ

 " للخك للخ معن : سأنلا ضرع نم ل اجر لاقف 1 00 نات نم
 ' اها كسنمو كيد كباجم] لاق: وه امو : لاق . لمتتملا

 (راذتعالا نسح )

 ' ءوسزأ : لاق : تنأ نم اولاقف لأسي موق ىلع ىبارعا فقو
 ْ باسننالا ىمنع باستكالا

 (.جدم,)

 دل )تّضِبَز#بواقلاو نسل ًالاذأ اك لكم الجرولا رعاركذ

 5 هئانثب الإ ىطنت الو هدو ىلع الإ دمنا اهف هلآ

 براجتلا ب :كياوةنكسملا ::دآ لاق اموقىفارعأركذو

 فيولا ير دويل ةيوطنملا ةمالسلا#رثرشت ملو
 2 ةوعفشولاقملا | ني ملاك ةفا_مهب سانلا نا ىذلا

 نسحلا لمفلا (م) تلاذ (1) بيع )١(
: 

 0 1 ا
7 



 د ملاث

 ( مكخ باوجو)

 هون سسامو الث . تام لاف 7تكوخأ فق انقل )|

 ' هتايح لاق

 « ىنعأ كايإ : لجرلا لاقف . هيلع درب "لف امكح لجر مشو
 ضرعا كنعو ميكملا لاقف

 ( ماشلا ف سايإ )
 نا ىهاقلا نا ايمخ مادقف مالغ وهو ماشلا سايإ لخد

 : ىماَقلا هل لاقف مالكلاب سايإ هيلع لاصف ًاريبك اشيش محملا

 . هنم 20 قا : سايإ لاف . ريبك خيش هناف كيلع ضفخ

 . امح لوقت كاراام لاق . ىححم قطني نمو لاق . تاكسا لاق

 لاقق“. ءزيخأف كلما: دبع لع ىضاقلا لغسف . هلا الا هلل ال لاف
 . اهلها انيلع دسفي هناف ماشلا نم هجرخاو هتجاح ضقا كللملا دبع

 ( ىدوبيلاو ىلع نب نسحلا (

 لاح نسخأو ىز ىعبأ ىف مالسلا هياع نسحلا ىدوم ىأر

 لوقرسبلا ئدؤتيلا لاقف ةثر ('):لايشأو ”ئدر لاح ىف قدوبلاو

 لاق“ م : نسحلا لاق . رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايلا : كيب

 ىلابلاو هو لمس مب )١(



 ( ةفيلخ ةظعوم (

 ١ 3 و

 هللا دبع نب ماس ىلا لسرا| زيزعلا ديع نب رمت فاختسا ل

 " انأ سائلا لعجا : ملاس هل لام . لعاريشأ : لاّمف بك نب دمشو

 كنبا محراو داخل طجلو كأا را وان

 ( هنبار ةفيلخ )

 سمل هنا معا ىبإي : : ديلولا هنبال نآورم ن كلملا دبع لآق

 ناوتو مزح نافرحالا كلمت وأ ةيعرلا كللع نأ نيبو ناطلسلا نيب

 ( مكح ةبرجت)
 ٠١ ل دعا اودع رآ رآ لف لاجرلا تيدام' يعج وار له

 ءوسلا ىءداصلا الإ ! ىبي 7 عايشلاو كاملا ١ يراافو و نب

 تلكأو « ةيفاعلا نم م 0 0 ا

 00 3ك انف ارملاترششو' الربتملا

 ") ةطيلسلا ا نم فاغأ ر رأ لف نامجشلا تربو نارقالا

 ءوسلا مالكلا نم يا "5 لف ةر .اجملا» تججرو ماهسلاب تيمرو

 ل لاومالاب تقدصلاو ؛ قمت ى بلاط مف نع جرحي

 كولملا برت, تزرسو ىدمللا ىلإ لك در. نم م مقنأ ةقدص

 586 الطالا ىسحأ رأ رف 7 مهتالصو ٠
 (١ ١) ةيظعلا ا )م ناسللا ةثيدبلا )00 رم رجش 1

 ميرنا وص ني يك نوع و --



 كمبشأ دف مييلجعأ لاتفىدع ايأ إ كيلع الإ الوّمُسِتدجو اف

 اهماك ةملرا ا لدا تابقاف . مثانإو هللا

 من رفن ةيدعاهتبل !" ! أجوف هداوج ىلا م ا !اهلاثر اهلوح ةماعن

 انعمتجاف . كنأش لاف ةأرملا ىلا ةيدملا مفدو هداج هيلا

 نيب مهنأ لاى يع شسعبو لك اكسل كلل ١ محللا ىلع

 رظنب ةيحان هبوت ا يعلو ازمه ناناذكب 10

 اهلا ج وحل هنإو و (4) ةعررم هنم قاذ () نإ هنلاو الق انيلأ

 رفاحو تع الا داوجلا نم ضرالا لطعامواسس

 ( لدعلاب نيصحتلا )

 نيصمم يف هنذاتسب هلام: ضمن نيوملآ دبع ن' نمت لا 2-8

 لظلا نم اهقرط ”قنو لدملاب اهنصح : هيلا بتكذ . ةئيدم

 ( ةنامالا ماه) ظ

 نإ 4 لاق -هيراؤسو ىرسك بات اتب باطحلا نري ىلااَل

 كيلا نودؤي نينمؤملا ريمأ تك نيد اذه طم
 < (ه

 أوم 1 1 2 م واف هللا ىلا تندأ ام

 كا حصا

 ام ىنعع ىفن فرح (م) قش 16  ماعتلا دلو وهو لأر عمج 0(

 دخلا ثم :كعنو قحلات زواخ دارملاو تر ©) ةعظق 4

)5) 



 ا

 هللاو . نيقولخملا "باح رين ىلع ىرجت رومالا ناف دعب اما

 (")ءافكالا مرك اروبقلاناف اهضبقت ىف كلهتلا 7 رافت « هدابملراتخي

 متانببلاو

6 

 010 ت”رتعما هنن (تباصأ متاح ماس ا

 1 سادح 4 اندح لبوالا تحارو ءانلا قفا ريغاو ضرالا

 0و ءرطما سيدا اقفزلوا لع عضارملا تنضو

 0 'ريَّثص ةليل ىثل انإ للاوف كالمملاب انعياو لاما 03 ها

 يدعوهللا ديع) اعوخج اتييص (4) ىغاضن ذإ نيذرطلا نيب ام ةديعل '

 اوتكسامةتلاوذ ةيبصلاىلا تقو نيببصلا ىلا متاح ماقف ( ةناكا

 ديربام تفرعف ثيدحلاب ىالعي لبقأو ليللا نم () ءْنَه دمب الا
 لاقفداع مث تييلارسكمفردقءىئثاذام وجعنلا تاو اماف تموانتف
 بائذلا#اوءزوواعت,ةيبصدنع نم كلنا ةنالفكلتراعتلاق اذه نم

 سوقه ىأ ءايدح وأب دحأ عقتج (4) تبنته (*) اهفرش يف ةأرعلا

 مانسلا ةبهاذ ىإ رادح عمج (ه) كلازهلا نم نطيلا فوجأ رهظلا

 حجاصت (8) ةدراب (7) ءىشىلع قبت ملامنا دارماو ةعاجملا (5)
 تقو 60 اعماوحاص يأ



 و « ةليحإ لع هين نفح نن يلاس لاّمو + اا

 ةلاسلا هللاو هذه ماشه لآق . ىأر ىبلس اعل

 ) باهملاو جاجخلا (

 ةنداذألا (درح 1 هلخعتسل باردا نىلا جاجملا 8

 نود هلع حمدي يارلا نوكي نا ةيلبلا نم نإ مهلا ب[
 ل رسموملا نم

 ( ندم قرشأ)

 ميلتعب سصمهاف ىرسالا ةلسج ىف ريسأب ةدئاز نب نسم .ىلا

 لاق اونرشش ادلف اوم مهم رمأف : اشاطع ىرسنالا لتقتأ هل اقف
 ظ عبمع أمءف كفاضا لتهت أ

 ( كلاسملا قدأ (

 نم اخا, نإ : 3 ريزو ةدعلسم نب ورمعل لحجر لاق

 ريغص ف اهمع ل افا هل انّممكيلعو 5 بجاو كناوخإ

 . . كلذلثم لع هلتناو هوركمو بوبح لك ىف كبناكي « رييك الو
 ورم مطتسي لذ هينهت ما هيزعلا هيلا بتكت فكيف هنا ]دش

 : هل لق لجرلا لاقف . ايش لوسي نا



 هريشتسي ناك لجرأ كلملا دبع لاق ادوهث دهشأو اباتك هل ىتكو

 ناك ىذلا ىف كنز ام : رمالا هب قاض اذا هيأر نع (') ردصب !
 0006 0 01 ا ا

 قثوالافقوتتهشفنفقوأنم لاق ! 7 ى 2 كو انا" تا

 ا كاملا دبع لاق ٠ نم اب نيف فشلا الو اهلل

 تكسمال ىلمف هعامس

 عمار ع
 ا ا هللاو سانلا تلت اع فام عسا. ىا رفا لاق

 0 رك اهب راع رابملا تطلع ينم راسا
 ( ءازعلا نسج )

 م لت هغاب امل ريب انلا نب هللا دبع لاق

 هملول م توعالل هللاو ناو همتو هوخاو هوا اد

 لتي. نو. . ىنوبسلا لالظ تخنتومو حامرلا فار طظأب نمط

 هنا 0 تبضمملا

 ( برحلا يف رعذلا )

 () رعَذ كلخدي ملا : ةبلسم ةيخال كلملا دبع نب ماه لاق

 عار سعال 0 تيل

 لتسيدا : هيا 7

7 

7 
4 



 مس ايل سس

 ( دئاقل ةيصو )

 نإ ىذلا ستكلا براضملاك مركاذ .وداسب كلا رجان تنادللل

 مجالا باطن الو . لاملا سأرب ظفحم الإو رجتا ابر دجو

 نم يبدا ةاوعص لع كلاحلا سس نكويةمالس

 كيلع كودع لايتحا

 . ( ةافولا قح ءافولا )

 ناف ىبردغلا ربظنو ىودع عم ريصت نأ ىلا تملا نأ:

 نظلا نسح ىلا موعمي كنتباتك ىلا مه تاو كيدأب مهاجعا

 من نع زجمت مل الاو ناي> ىف ىف ىعفتت نأ ةيصطمل نأ ناف . كب

 مفتا هب ترمأ ىبذلا نا : ديلا, دنبع اقف. قام دعب رح

 هللا حنفي ىح كعم ريصلا ريغ ىدنع امو ىب اهحبقاو كل ءايشالا

 كاباو لتقا وأ كيلع

 ( رذاغلا ةريح )

 هلاصام دعب ديعس نب ورمع ناوأرم نب كللملا دبع لتق امل



 هاضقتساف امل تنأف اهّسبف ذإ اما : ىدمت هل لاف

 ( باطحخلا نيرمع ىف ءارالا )

 : لوق”باطملا نب رمت ركذ اذا اهنع هللا ىضر ةشئاع تناك

 دا دمام عدو يبست )اي دوما هفلو |
 ٍس مزحأ 0اس كارا: ةمخ نيفيا لو املا

 عدخ نأ همنع لقع هل هللاو ناك « رمت

 صيخال بغلاو نتف تسل ؛ همن نع رمح لاقو

 ( لاناو رمح )
 ليقف اده ٠ نمل لاقف كبير ا نام 2

 اهقاسنعأ جرخت نأ الإ ماردلا تبا : اقف نيرخبلا ىلع كلماعل

 هلام هرطاشفاهنلا للكرأو

 اهني 29 "رش القان : هلل لاتف تطو نب ثرحلا زم اغدو
 تاو لانش اب ترجتف ةقفن تبن لاق ١ ناب قاع
 لاو امأ لاقف . اهذأ . نيدسلا لاومالا ىف اورجتتل كانثعب ام

 (4) 1:كللممتسما تح رظتنا رمع لاقف . انخدمن المع كلل ثامعال

 ؟مرمع نملوقلا اذه (4) مئاؤقلاةلي وطلا ةقانلا ىهو صواق عمج ىهو

 ًادبأ اهدعب كيلوأ ال ىلا ىأ هب



 هم ا/له اد

 ( دايز ةطخ

 ىني ناك دمت هنا سانلا اهمأ : اييلع ًايلاو قارملا مدق امل دايز لاق

 نم ىدق 0 ذأ 0 رد كلذ تاعح دمف 0( نح] دو

 : هتءاسإ نع عزتيلف م لاك نمو هناسحإ ف دزيلف ا 2

 اعانق هل فشك | ل ىضغب نم لشنلاهلتق دق كدحأ نأ تماع ول نإ
 4 هتحفص يل ىدبي ىح ارتس هل "7 كما مو

 ) ءابضقلا نع ةيغرلا (

 نيب مجانا ةأط أ نب د ,ىلاقيزجلا دبع نب رمت للا
 اهدا ءاضملا لوف * ربا“ ةعسر ننس مناملاو 4 كر : واعم نإ سايإ

 0 000 لح رأا اما: . سابإ ! هل لام . امن عمش

 اإو اهيلإ فاتح 5 املا ناكو نيريس ناو نسحلا ةرصبلا

 ىع 0 هل : لاّقف دهب اراثإ (لأبت نإ هيل مساقلا ملعف امسلاج ال

 ءاضقلاب ملعا و ىم هّمفا اسانإ نإ وح الإ 1 ىذلا هللاوف هنع الو

 كل ئئبنيف اقداص تتكنإ و ا نأ ىعبللا ف اياكم 5 اف

 )م 'ريفش لعهتفقوا و لجر دلك كل ِ سابإ ادق : ىلوق ليت نا

 ل فاخ م وحش و 5 ه هللا رفعتسا ةيذاك نيم هيسفل ىب ا ا

 ةفاح (ه) هبجو (4) فشكا () ءانو (8) نئانض ' )١(



 ناف نالدلسلا ةبيه نم مههارت امم مهل دب الو ودعلا سيساوج

 ا لاق تيببا ةنلروتيا نإو هيلع تف كلل ىرمأ
 )0004 هئاط الطاب ناك نإو 0) نيرأ يار هنإ اضل ىذللا

 رنا : فرع نا لامع. هلع كابا لو هع كل م0 ذأ

 هدزاوم نس : رمح لاّمف "7 هناذر دالامح نقلا اذه 0و

 هانمتشج ام( هانمشج
 ( ةيواعم نب ديزي فالختسا )

 هنا ديري ىالختسا ىف سيق نب فنحالا ةيواعم رواش

 دلال 1 نإ 7 لامف ل وقر كل ام: هل لاف ر ةينع كتكسف

 ايها ننمؤملا ل طخسفؤ هللا اندم كل مدل 6 كا

 ( ءاضقلاو ةبالق وأ (

 3 ع 3 2

 مج وع انيح ماقاف ماشلا نا ترهق ءابضملل هب الق ولا بتلط

 اذا : لاثذ . ذارجا كل ٍناكت لّدعو ءاضّقلا تيلو ول هل ليقف

 نالف لا:,و هيلع هتمدقا (س) عجر )١( ةليخلا ىوق )١(
 هانفاك )5( هم ءاهتنالاو ءىثلا 2 ءديلا أ ردصلاو درولا نسحب



- 

 (راتخللا)

 : ىلب كىهوةسامابيلا ةجاح بدتمابدجت لوصف ىلع بابلا اذه ىفىنأت
 ( لوألا لصفلا )

 برعلا رمس

 واق لاوقأو ثرداحأ نمبد هلا نس عقوامم هيف تلفن

 . قالخلا لع لئاو ««تاذاع نما رفغو + رطاخلا ذعشتو ةهدبلا

 « لّدملا ءاذغىلع اهنم ملطملا عقيف . مجسنم قايسو « قينأ ظفا ىف

 ناسألا ةحاحو

 نم رلادبع هعمو رامح ىلع مدق ماشلا باطخلانب رمح مدقامل ًْ

 هيلا لزهنم برق اداف ليش لك وم ىف ةيوواعم |هاقلتق نوع نبا '

 نمحرلا دبع هل لاقق الجار بنج ىلا ىثع لمؤ هنع ضرعأف |
 تحاض تأ ةيراعساب : لاتق. مع هيلع لبقأف لجا سا

 3 لاق . 0



 تح 757

0 
 ( ىرقلاو ندملا نكس نيب ةزاوه )

 : رصانعلا

 + ندا لعل
 معأ ةيرادإلاو ةيراجتلا ةكرحلا 6

 لوصولا ةلوبس (؟)

 طاشنلاو دملا رهاظم (+)

 مأسال ليزم كلذو رظانملا دمت (4)
 مجلل ةحار كلذ ىفو ةفيرشلا ىهالملاو ليثقلا دوجو .(0)

 لمعلا دك دعب ركفلاو
 ( ىرملا لضف )

 ءاوحلا ةدوج )١(

 هشيعملا ةيرح (؟)

 هنيكسلاو ةودحملا ”06)
 ةيعيبطلا رظانملا ةرثك (4)

 ةشيملا بابسأ صخر .()

 اههنبب لوصولا ليهستب ةيرقلاو ةنيدملا ايازم نيب منا نكميو
 : ةيرقلا ىف نكسنو ةنيدملا ىف لمعنف



ْ : 1 5 

 دس يس ١

 ا
 ( 7 ديفت اذامو . نوكم نبأ ىلاو ةرجحملا )

 ..: مالا

 خم متنا هع ناكسلا ةلملعلا ( رجبال خاصت ىلا دالبلا )١(

 (تاريخلا ةريثكلا  ةيندملا

 بالط ._.ءايوقالا ) ةرجبال نوقيلي, نيذلا دارفالا (؟)

 .عرازلك ) ةعيبطلا نم ةدافتسالا

 قالخالا باحصا  (نيندعملاو

 ىلع ريصلاو ةعاسلا# ةمعوقلا

 لهالا قارف ظ

 . ناك ةفاثك ففي _نطولا لعذرمت 1 ظروجلا مفانم (©)

 دراومحتف  ةديدج دالب ءايحا

 ةراحتال رداصمو

 قالخالان بوكت: رجابملاىلعدومي ب

 ةعاحشلاوس فنلا ىلع دامعالا لثم

 عيررسلا ىغلا ب مادقالاو



0 

 (ةأرملا اهرئدن ةكلمم تيببلا) ٠

  باسملا - نيدلا) مولعلا اهميلعت :ةأرمل ب جاولا_ ()

 نادابلا موقت ءاشنالا_ طملا

 ظ ( ةحصلا ب خيراتلا

  ىعطلا )كعمل ست ايلف ب

 0 للا مس كلا م لبعلا

  فاعسالا زب رطتلا  ةطايملا

 ) لفطلا ةيبرت

 (انامج  اًملُخ  املع) اهدالوأ ةيبرت ١ ؛ اهيلع بجاولا (0

 لزنملا نوكشب مايعلا ب

 : راسيلا تاوذ نم

 ىح مييبالو اهدالوال رورسلاريفو د

 ظ اهيفمهميعت نودجم ىلا منج تيبلادوءي

١ 



 00م(
 ( رامدلا ىلا فرتلاريصم )

 : رصانعلا

 ةورعلا عايض )١(
 قالخالا داسف (؟)

 مب فعض (*+ .

 ةماهشلاو ةعاجشلا حور دقف» 6 0

 سفنلا س>وةرئالا ةبلغل داحتالا طئاؤر لاوز )03(

(19) 

 قئالحلاو هلعف ىف نكيملاذا هل افرش قفلادجو ىفنسحلا امو

 : رضاتملا

 هلامعأو هقالخا لجرلا ةزيم 6

 رثأ مدقلا فرعثلا وأ لا كوك نأ يشيل 6

 لجرلا ميظعت يف
 دحلا لجرلا لع بجو: ةايحلا بلاطم (") |
 حبقلا عنشأ وهف قاملا ءوس هتحن رثتسا اذا نسحلا 0



 - كهل

 يكك)
 ( حالفلا لاح حالصا ىف ةيعارزلا تالاقنلا رثأ )

 : رصانملا

 ضارتقالا ىلا حالفلا حجايتحا

 ةلدتعم دئاوفب هضارقا

 ديج عوب نمو ةصيخر ةعارزلا داوم ءارش

 ةدلب وأ ةيرق لك لها نيب نماضتلا حور رشن

(/717) 
 ( اهجالعو اهببسو متارجلا )

)00( 

0 

 هلوصحم هبلسي ىذلا رجاتلا سم هتيجنت .(*)

)00 

)0( 

 :' ضاففلا

 00 للا بةيرئاءوس بنس: بابجألا ١
 نمالا ةموكملا لامها لامجألا نم

 ةطرشلا رشأ  نيلطاعلا ليغشن علا 2ك جالملا 6

 ظعولا  تاباصعلا لمش تيتشل # ةيئانملا ةيرسلا

 رايتخا نسخ # ةيديد1ا طوطحلا ثب يبدا

 ٠ نمالا لاجر



 ا

 ةررب هل ءانبأ ركذتي نأ الإ مثركتلا انلخار نم وج 10

 ةديمح ىرك ذب نوجبليو «ةبحاو ةغاط ىلع مهعواض نوذحب
 انوي رتىركذ بر .وكديع انك 0

 ءافكج ن 1 ةديعس ةايل انمِداَق قفوي نأ هللا وحرب 7

 ظ هتيبوط نسحو . هصالخإ

 امطش تأ تابت نجر مات. افريشأو كاييس ان

 ( اهرصانع مهفت دعب ةينآلا تاغوضوملا ف بتكأ )

5841-5 
 ( ناكسلا ءاصحا دئاوف )

 ا رضا

 ةمالل ةيملعلا ةلالا ةفرعم )١(

 سانلانيب ةرشتنملا تداهاعلا عاونأو ةيحصلا » »٠ (؟)

 مئانضلاو ىفرملا يف ةيفرلا +( ١>

 مهلطع بابساو نيلطاعلا رادمم » ' (4

 ةمالا ةلال ةبسانم_ئا رضلا لعجتل ةورتلا ةبسذ > " (

 نكاسملا نأ ناوسلا هيسشل* 0١ ١١

 جاور 0 ١)
 قاطالا ىلا'تماخلا ا 90



 (؟:)

 يل

 لابقتساو عادو

 © ىوقتلاوةلوهكلا: زاتعير بك فظوم عادولتسيقأ 'ةلفح ىف اهانلق )

 ىف امهنيبلدعلاع يطتسن ىح مداقلل ىرخأو لحارال ةلمج لءجنف انمالك
 رخآلا نك يحنوليطيف امهدحأ نورك ذيانلبق ءابطخلا انيأر ان ال لوقلا

 .. لمهأ دق لوألا نأك قح يناثلا ىف لوقلا نوفنأتسي مث « هب لفتح ريغ

 قولا ةدلرلا 3

 دا ةلقس لا عدوملا فقوم « نيفقوم ؟<ندب مقيلا فيقأ نإ

 ( الا قو . ةحجارلا ةلوبكملا عدون « رشبتسملا لبقتسملاو

 همزعل بخربو . ةعاطلاقيفو»و ةبردتلا كن مين « نضمانلا

 زك كادوا اينما اننرظن عبتن « صالخالا ةيادهو بابشلا

 ةكازاض: 5 ةرحم طمع تانرافللا ديدس لبفتسم ىلا انقانعأ دوو
 ص رو

 نيعلاتتم سس رن ىف ان دهع نم نحن ان ادتف أهدعل رطتنا و

 ١ اى

 ظ ٠
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 دس انمالا اندلع لاطو هاثدقف إنا اذنم ةروصر اننيعأ لش او

 . والا كرس ايف ديمتو كلمرك ةميط ىلا عجوت كل بف ظ

 ةفيعضلا ةيوملا 8 ةزحاعلا ةرداملا . ةيلاسلا ةهاولا ايندلا ايت 1

 ع ءاعشلا ميسم سانلا لع تعبطو ةداعسلا دروم تمنر دق :

 اشيك اب اهتمي كاناكذ ةوتنع ءابذ ةلوتذلا ةنؤطنس ديالا اش |
 كملظ ةعيبطو كاعبط ةواسق الول ىبدبح بالتسا ىلع تؤرج
 تارعوقاتحأ مطقت ىلا ةرسسملامال اب نيلفحت ١ كلذ دعب تنأ م
 .ننووسرنفشلا لا |

 هلاثمو لاجلل ؟دلاخ رثا رهدلا ىلع تيّقب دقل : ةرمحبلا هنأ
 تاعاسل كيقبتسي الو ةسفانملل كرخدبال رهدلاف . عادبالل

 ةرهاقلا هتححو ةرهابلا نسحلا ةزحعم كنال لب . بس ةاهايملا

4 

 لالظلا .تاذ ءاولا زاجشالاو ةفرشملا . ءطاوشلا اهنرأ
 ثعابلا ءاضولا ىكوكلاو . هتنيه ىلع ىراسلا مينلاو و ةقياولا
 ةعيبطلاو . رطاعلا حيرلاو . رفاصلا ءاوحلاو . هتعشأ ىضف ءاملا ىلا
 . نابديح اننا عكمم هلا دبشأو قديش را

 تلقت ملا
5 



 تنس 00 كجم

 ((نييع ىلا )'ىرتاو :مهقنبط ىسفاتو مهتب رك بمايغ منع ئععتل

 نم ءالؤه نم ناف ةضهانلا ظوظحلا ىوذ نيدودهملاب ةوافحلا كالت

 تييل .هوفاع ىنح اجوزممو ًاقرص هوب رشو هوأم ىح ميعنلا اوفلا

 ركذك ناطعا هات رم زؤزحلا 00 200 تييل اشيش مفي لهو )

 هوفص ردكلاب بيش دق رهدلا وه نكلو.. نمش دسنو نورك

 هدوج لخبلا ' مصوو هناشحا نإ تيعو

 ن2 اناغعور الو كريس ىقؤرتتن اكل لع . ةئينحلا انئايل

 نكلو . انسنا حورص ضوقيو . انلاما ةيضان تبيشي ىذلا 0

 | اش نورك منن قاطتبا نوم امن ىلا تاعاسلا كولا

 « هحت انكردق ىتالا ديدم مطتلم ُُض '“ىف:تقتولا نم نح

 . هرابج فسع انب دتشيو « يا ىف انمفدي وبف « هجوم انولعو
 ةدارالا هعم تاسنو .. ةداقملا هل لذينف

 تافتعأو تغتستو كردك كاف تدضف ادم دقانلا ا قولا امنأ

 ةاصحلا لظكحبضي ىح . ةداعدلا ضخ قدي نا لدعلا ىف:ناكا

 تاعاس بهوتالمث حيمرلا نلظ كر يضي ئح ءامشلا درام لوطي ناو

 َنَع دودكملا ىهشلا' نإ ذزعي امير الو ةكر نحل ةوثنو ةداعسلا

 ايتلقو اهتل اض
 ةيضاملا اةدامسلا:لايخ انب زم نأ انل حاتي الا . نمزال ًابجعإب

525 

 0ص



 اةووجاتحنص نم درسا اق رولا يف تسلم لع حوارمي ميسنو

 ةريخبلا اهمد 00 حو ادو”غ ءاملا تابح هن ظني ل ال اروطو

 ةينيملا نمجش تلك( ءىؤ لك وهز ا 7 كالاجح نم

 ءاملال مج ناناشل امه امناك نيمدق تدف . ىطاشلا ىلع تاج دقو

 هيلع هبايحب ىقليف (عيعادي

 ىدجي امو) .قزوزل .انيكر ةليل نيركذت له ةريحباا اهتيأ
 فص قف ن ركل له ( ةعوللا رانل 1 را الإ ىركذلا

 اذ ا هايمللالو . اهزيزه مب را مم ىلوأ بلا مسلب وه ان اتمصةعيبطلا

 فردا الو امنع نوكي نزيكسلادداك يح نكوالوأا 0
 نسح نئمض دق ةيفيسوم ةمغن ءانحلا ىلع عقوت تناك ىلا قروزلا

 نيركذت له . ةبسانتمتارتف ىف كيلاود فيذاجلا بوانت اهقيسنت
 ةعئاعلا الم ىقذلا ةهملا توبص توكيل كال ءاسعأ ىف

 :ًامل وقابف نمر وعملا ردلا كلذ ناكو . رهدلا تفتتلاو هايملا تصف

 نا ةسسلببا تاي عوقو كناريطل اماتقولا امأ)

 ةداعسلا فراقنل. كلظ ىف انذوقو لوطيف . نوكس نم كتكرمل

 سانلا ىف نإ الك. ةجاتلأ ةحارإا ملم قيلو» ةعدو قل

 اليينل ريدا لب انقز ا") ىف .ميليل موجن نون )0

 عرب (") "ساب عج ((): الامتتا .(9)



 نترامال ةديسق ةنجرت

 ' ل تايقلا نك ارجع .تاجاملا جلت هايبر

 ىلعةيف ةئيقس تجح_عء اش لخاس الب هللا هقلخ دق . دصاقملا لكشم

 اهعيسن“ىثنتساوةخارلا اهف سفآت ةعيوسب اهاعذ ونه الو ىسرص
 اذه فو :.:تافلا ماملا نم مويلا اذه لثم ىف . ةزيتعبلا اهسيا

 11 اةيفاوليإ نع تافع كئامابع نم نحملا ايه لع كاكا

 ىف مس '0 يتسن ار ا انتركشلو

 نزح الو "هال نيديمس رششبلا لا رات ارئارلس 1
 اهلخو ١ ىنيالل عدلا "ىملسا دقو ئدحو يللا مويلاو

 قولخعرتخلل ةنأ ول انئاضرال رهدلاىدهاناك امو : "هبل ةدجاولا

 رظنمو ةذحاو ةعيبط سمالاب كلثم مويلا تنا . ةريحبلا اهم
 . ةيئافتم ةكلاجتم م الماعز لتقل ةلاواوت ةائاز“ ةايف :هلاعتت

 .نوكلتلا ةثفدمنسململا ةيساجاهتابنا نع :ةرشاك ةسازضم روذضو

 اههجو مساقت (1)



 د

 لنه لع لديو « هريخ ردنيو لطف عاذب نأ يح 3

 ااوأ ام لع:ذل ءازلبا نشف كلذإف نول 127ه 1 نسحل فردعإو

 فورعم نم مييلا ا عفن نم هموق

 ارو . محلا رابك « سوفنلا مارك موق نيغلانلا ءالؤه نا

 مهمسارلذمو ء تاملاصلاب اوركذي نأ مدج ءارو نم واجر ناك

 ىج ةجباوشن عبيلع لخبن الو مهقح مهمرحن الأ انجاوف رسال

 ىف نإو : مهم ىلع انلفانت ىغَقي ِ مهطاشنب اندودج بهذيال

 داهحلا ىف ىنافتلا ىلع المحو ةمبلل ةراثاو مزعلل اتيدععل ركشلا

 مهلامعا ليلج حشو ملطف نايبل تالفملا مقث نأ

 مهف ىرطن ناو « هبهعنم اوفداصو ء«ةمشم نماوقال امو

 «بامصلا اهم اوجلاعىتلا ةعادشلاو ء سأيلا هب اوموا# ىلا ريضلا

 .تالضعملا هباولح ىذلا ءىذلاو مهةيرط ةفاظ ريني ىذلا لمالاو

 «يهداهجل 2 مهلضف ىلع اللد ل ا دن 5

 . رحت ةءملا ىرك ذو. يدتقمال ذو ٠ نال اًنسرد كلذ نوكياو

 مهملك اش ىلع او.ءاعي يح ةلبقملا لايجنالا شرك ىف لمزلل اكيرخو

 مهيدهب اودتهيو



 #7 هيي

 حودو ؛ هتيفالتر طخ كلب . هتيشغنمهتثملاهيلعى شعم ؛ ؛ همد

 لها مماف كلجر هللا ا.> . ءام ّدلا الإ 5000 قبيل « اهي اع تيشبا

 كدلخا و 0

 )3١(

 ( نيغبانلا يركن )
 : رصاملا

 غيانلا عوبشب نارتعالا 02(

 سانلا نيب هترهش هعاذا (0)

 هلضف مظع ناي (0)
 هغوبن تابسا حر )5(

 "وتدل سوت ىف ل امالا ثعل 4

 حب أصم نم 2 امصمو « اهذاذفانم "دف وه ةمالا ىف غيانلا

 اهنم دحاو وه . اهيقرأ ملعو اب ندم ماعد نم ةماعد لب . اهاده

 ريثتسي تكلا ىلع لبقأف 0 ريخ ليبس ىف هتحارو هلإمو ةسفنب يد

 نانا نا اهرارسا ملدتي ةعانصلا 7 اع ناك نا اهنئافد

 ةعالد طري نتج < ايل ايد ناكتا ةليطا:لابعإ ىف هدكي هنمذ لغو

 غبانلا وهكلذ . اليبس امل دبع وأ ًاناكم ةنحاطتملا عومجا هذه نيب

 .داحو متحصل اواو ٠ اسس ومان د سعلو سانلا حارتسا



 كلا 0

 ودغل الغر هر ةرهاقلاك:سانلاب ةحئاملا ندملا اوأر. :هوخلامف ءادلاناكمو

 رادقالا عمت كلذنيبو . ءايربكسلا كارم حوربو . تارايسلا ابيف

 هيياللا تناك 3 تا نامل هل ١ ةلباسلا نم ريتك باصنو

 تافاودسملا نإ لأ مبامتو مهحار ,َح كددمصتل ءالل ذه افشل ىلا 4

 مايق ريخ هب اوماقو لمعلا كلذ ءبعب ىفاعسالا لاحر ضم دقلو

 كقاففالا لاحز نم الحر 0 7 كيبل 00 دانا تدب

 باصملاد. موتا /موعب 5 قلت سس ا 4 هتحار ردب ضرالا ا دو

 هديع رب ورمل هنو نحت هل ىذلا ء ىطولا داهملا كلذ هدهع مّ

 ىفشسملا ىلا هب ريسي مث 30

 افا ل] ف نم ةءارجلا 5 لاحر هتان بف بجعل 1 :نأو

 ثداو اذوبقاري ةّجرأا 22 م قالا نعى مروصل ىذلا

 اهملا ذوومو امالبو دوم اهيناح اواك "قا تمعقو اذا 0

 نيناو 5 انمريثك لب ردعأ ةعاملا تل ىلا ةحاحلا (ساينع وز 5

 مدنا ل أهدبف وح 00 باص سانلا نعل ئر : يك لإ 30 ةحتضلا

 شبح ىلا 00 م رظن ا الكرش ىرب نم نين سلو 4م رطش

 أمم دوئلع بارعلا 62 دودج اعاذ اودحولاو « 6 ملا كرد

 27 هةيكصم جالعلا كلذ نوكيف هحرح ل

 5 0 ”باام ! ةيعجاابتيأ كرددتل



 ل ةهمدح

 ايلاأل اهنا اا طوب ةلأ اضم روصت نا اثرا اذكف

 1 فلما بذكي لما مدلو لع ننكر ذلاو شت ميمذلا قلملا

 لياق هيخاب ةّثلا فيعض مهلك حبصا دقو ةمالا دارفا روصت لب

 اريخ وأ“ مليت ةلاسر ا مفتت ةظع ى ر له. هيلع ىقاي امل ماههالا

 ىف ادعاو وا « فت كش وا“ ند الع 0 « قدصل

 لل سب ةمالاا هنن نيب متطي قدضلا نأ نإ اناته
 ذك ام لع 0 ميلك نيذاكتلا 00 ناب قداص لا صلو ا

 امضتهم اليلذ ماثللا

010 

 ( فاءسألا ةعاج لضف )

 ١ لا

 ندملاب راطخالا ةرثك )١(

 ةبايقالا تالاح نم ريثك ىف ىفاعسالا بوجو (؟)

 فاعسالا قرطإ ةماعلا لهج (+)

5 

 ٠ والبن الا ةهو لع لحأ ال اننا ديل نبا فرخ

 «هودسف ةجاحلا عضوم الاجر فرع ىلا ةعاما كلن نم ناسنالل

7 
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 لهسم

 دل ها د 2 ظ500ا70 0

 تافضلا ىه كللت . بحاص اذا ايشاو اماع ء دعواذا الخ نوكي

 غ هتاردزا ىايبس ناوكيرو: ء هتءنمانلا رفش نو

 هنع دعبيلاو .

 مبسفنال اوعذاف ةنايلا ىلابذكلا مرج موق نم للاب ذومن

 مريغ لام نم محل سيل ام اولحتساو ءانمآةيلعارإلا) اذ

 سانا رقتحم قدبف ةريثك لئاذإ ءاّمُج بذكلا

 ةاونلا دين ممدب نم هنوديذيو بذاكلا

 ةماإلا ىف اليلق/ا رفن وأ ةدلبلا ىف ادحباو بذاكتلا 0 |
 اذه نوكي نأ امأف .اهلَتي عم ةلمتحم ةبيصمو 0
 لح هع ءادو ءام قد<ر طخ كلذ نأف ةمالا قااسشاف قلكا

 أبيف ىدرت# ةقيحس ةوه ىلب « اهمسج ىف

 لع بدك اهرحاو ءاساور ةماإلا نينه قراستل يب ا

 فيك مأ . ذيجلا ماب ءىدرلاو « ديدجلاا ساب ىلابلا مهيطعيف سانلا

 ةيهاو « ىرعلا ةمصف:نم سانلا نيب ةقثلاو + ءاضق 2 البوح

 لسا نكيخل انتا و از وزع اهيف ن هديل وحر " فيك مأ | ١ ةقالعلا

 ايا وصابيف لالا وجر 1 ىأر ام يدوب دهاك " 5 هتيانجم

 ماه رت هوش>و « لئاوالا ىلع رخاوالا هرقل

 ةهه>و اوهوشوهملاعم اونينبف « ميال |



 لمطلل انس نوكتا . مثرخافمو مهلامت أل لقرملا ؛ مرام واب الا

 اهيلا ججاتحاو . ميرال

 مهنعظو ؛ مهمماحرو مبلح ىف ') مهاريجم لوك ةفاشكلا

 ٠ مهتحارو مهبعاو ؛ مهتماقإو

)( 

 ) ةمالاو درةلاب ف وكتلا درك (

 رصانملا

 صئاقتاا نم اريثك مزاتسي بدكلا )١(

 ةلماعملا قف هرثأ 0(

 ةريثالا قافارمار (

 لعل 8 ا 0

 ىرْمَيف ءرلا هب لتي ممذ قلخ ( هللا كاقو) بذكلا

 نبفا بودكلا مسح م6 ةليدر لكتب سندس « ةليضف لك نع

 نكت ر وهف هسقت ىف ليصأت, نجل ةجبتن هبذك: نكي نأ ةيلبلا
 ذا بنكلا

 د
 نأ هيدفك ن 0 مخ ايلقأو ءايشالا نوهأ ىف هبكترب ىح

 بذكلاداتميل هناو . هيف عمي هنأ موت ارشدسفت نع

 ةمزاللاو نأشلاو بأدلا ىريجملا )0 0



 سيو ا

)019 

 ) ءانغلا لضف (١

 ( ىرصملا فشكلا يف مجرملا) باتكل ةمطقلا هذه تاب
 ع ام

7 

 داخل مامسلا ىلع لماحو « حايترالل ثعاب ءانغلا لثم ام

 برطلماخو ؛ راثف هعمدس ناس ا عرملا مهد 7 مزعلا كن

 هبلق 0 مرو عفو ىلا باثف هفؤتسا 0 4 راخفال ضبينف هب

 لشفتلا ةمدقم ف تءضوالم ىهيسوملا كلت ىهاهو : ةينذ نع عج

 عاجشلا اهعقول ىنافتيو « عاونعولا نابجلا اهلجأ نم تبثيل الا

 هداٌؤف نم ذل صنلاو مدعتيو و ؛ فقاول كلش توأملا ىفامو فميف

0 
 رثع اذا 4 كالا امش مق عقول رتل ندي 5 ا 1 كلذ

| 

 رهاط ةنساأب 0 ؤ هزار مار 5 زوف رش 10 نع

 0 كلذل + . هلاح رمغ اللاحو « هلاج ق وف هالاج هل كر

 دحع رك هكا, ."ناقلل نسما « ىلا يف رولا ملا ا رسل

 رابعمج 9 امدرطقي )0 مهسلا وأحرلا وأ فيسلاة دب دح )0(

 عيطملا وهو



 1 ا 1 ال

 مالظلا لولف نم (1) لأ وأ « مداقلارابذلا دق اهنثطو ليللار ازإ نم

 ا ل اعارأ ؛ تاتفلامخلا ىفتب رق مث . مجارملا حابصلاهلقتعا

 . ىناطاسلا ريا تاجاجز نم ةجاحز 5 سون الا 6

 ةملظلا كلل: ديت اتوقف تدار ثم سوشللاب او تحف

 كيك ايكشلا.تءاضأ و نمعلا تار | كاز ٠

 |! يلاع 40 كفو ابنا كلفن 3 0 عع كام 1

 ()ةفاخ وأ وا ليللا حا اج نم ةعلرلاوم ايوا اوم هبا له

 ابملع 0 لا 4: ا هيفاوخ نف

 « يرجملا محفلا نم للام خم نأ 0 هم 0 تد:شادقو

 ما روكا الإ ح ةذإ»: اييلإا تادلا: لشد بنوك كك

 القا وت نك كونا ذيدعلا 0: وتملا وأ هناا ن ليغ . 3

 هللاءاشنإ 1 رورسلاهملاحو 6 روهدلا هييح متع 5 هللا انزيم ووش

 قزح 5 قار ا (س) لاثم (؟) شيجلانمةمزهنم ةعطق )١(
 رهظنال حاجلا تحن ةشيرلا (5)
 ةقاخ بادهالا تبانم داوس ©

 نيءلا داوس ةدش )0

 روحلا باذ  ةليمجلا ىهو ءارو> عمج (4)



0 

)16) 

 ( لزم فصو )

 هيف اهتيأر رغصلاو لكشلا ةبيجع هيربوجو ٠

 ليلجلا نساء رظنم هنم ىفر هام هللا 6 هللاوف لزنملا تاخد

 ةثوثمملاةمبارز الو ء ةشورفملا هسفانط الو ء ليلظلا ديدملا هلظ الو

 تبجعالو . ةبيحنلا ةيهارلا هتقيدح. الو ءةيبحرلا )ل

 اماسي و. 507 مدح 2 ع لادلا هئافلو « هديس ةشاشن. نم

 هتءاطو « بولا ىلع ةيلوتسملا هتديهو . ةياذملا هثداحأو « ةيالخلا

 كاذ نم تبجعالو اذه ىتر همام هللاو . تاودلا انيلع تنحما ىلا

 هيرب وحلا كلل: ظنم . ىلق نمبحعلا نماك راث 10 5 دس 0

 ىلغةجم لا ةميقملاو 7 نيد اكمل هولي نامل ةيوجعأ ىهه ىلا

 ريك الا رفظ هتوراد د نآولو 1 هلصأ نأب ناسنإالا

 ء اقداص الاثم من اهمدقف هيفلاح دودجو هيضراعم راكسنا نم ملا

 أاهطان ادهاشو

 نسالالا هايس زابنلا عوض ىفةوتشلل الظمأ ركل
 ةطقاايمل : تلتف اهعامع نت كو ااا نم

0 0 
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 2 ,.2110/ لاص ديت ةروو ءنويملا هتارظن :ب حب سجرتو « نيمسأبو

 تعضر دقو . حامرلا هلود (07 تعرب دقوتامملا هناك حالسو

 ا نمل 1 ل افا ضن سور اد و ىحاقألا روفت

 كم طالااببسع قايعولش بشلل
 حاحس مث ع تايكابلا ةبايبص نؤرعامو تايكاشلا

 ءايحتسا ىلع هندا ةراغ ةدداس اب لقنتا عض وُرْلا قف ترف

 نجر يلع جارعا ير تاو جالب زلال ردك لل ةرولا نحر م

 0١" فا برشا نخاو ار رح سملا ازوطو .تارظنلا هحراطأق

 ائيطو ا ىل تدنهف ةحاود تحن حب رسال تسادح 3

 سمشلا ىع اه دصن ةلظع 5 انف اعدل فم ا

 كلذ لالخ سمشلاو ميسنل نذاثو اهتزيس وت تضاف ١

 2 :ظأف « أ رد ىدد نيب نيل بكا

 نانبلا نم نفت اريئانخ ىبايثىف اممقرشلاى 1

 )0 بجملا ضقأ لو تجرخ م

 9 قالا ةدودلا هن لع ضورا

 ل ت1
 .ثعدوو«6 قالا ةعنص نم

 ايفاض- (م).-لاتقلل تدعأو تكسمأ (؟) لاطتساو يوقت )١(
 ءاقتلالا (+) هنم غرفأ (ه) ةمداخ .(4)



 ب لاوخ جبس 3

 هس

 1017 لي واسال ههه الواد اناحأ

1 

 ب - مجاإ ل

 مايالا نك ةعدخ نهال 3 تاقو 2 يع قي )م اهملظَع

 ءاهادعف اهأنافع اذةاهع ةلقغف نحنو انأ بهوت مالح الك تهذت

 2 نيب يح ان .- اهم رهذلا انعتع مهن | نعم ةلالع | ايلعل وأ

 ىناعل « ى 1 . تتاح يي

 و دففو : ةارمدحو هظيغ نم رع ىدمر ئَدلخ نم ىدهف

 «سانلا ع ما 0 تفرزغو 4 رعدقو هتقراف مث ا نم

 داوخإ 0 نمابتع نيزءءملا دففو ةداعسلا دقش ىشس

(//) 

 (فصو )

 ريدغو ةيقاس اهيف ةقيدح
 ريضن طاسن « اهنيعل ةنحلا اهم اك ائاهب وه”ز“ ةضور ثلخد

 ءاو تاللاو 4 عماوللا موجتلاك تارهزو . ريرخلاو سدشنلا هناك

 ايناك : ” 7 وول 2 ردحتو باسنت لاردغو : عطاوسلا

 . هروثنمو ةاعلم 0( نيحألا نم حافص 1 4 0 ةروعدملا 4 ةايحلا

 ناوحتاو 4 نيرساو نمد . اهريبع حطت

 ىلعو ىفشي هنأ نظيف: عوسلملا ىلع أرقي آم ىهو ةذيوعن عمج (1)
 ةضفلا ف ةقئ اهلنا 9 هنيعإ ىنب اصأ 0 ندا يف لفظا ٠



 فترك ذا هن الإ ممسأ ال( تناقوعان) تداكو والات ىذفلاو

 « ءوبتلا تاراماؤ نكبملا :لئالدب ئزنمل هيفو ىلإ الإ وكلم

 ع ىيتاخلا| 00 هوت هنيعلف .. ردغلا ةاكلتلو 5 مؤللا ءودهو

 هسافنالو ء مقتنملا ضيقت: هتيبجلو ؛ ىئشنملا ")ظلت هتفثلو

 ا دادسك هيحولو طخاسلا ةحمل ةيوسل و ينال ءايزنك

 ”0او .٠ ةيذلك اضرلا نيع نكلو كلف لك فرا .* طمملا

 ١ ل1 ههجو ضو . اراسكنإ ةتنيكسو ءاراقوهءوده لجأ

 ب ايهدتو اور دنع تقرت

 ىلر نم ةمعن ىترطم ىح « هلهجا اأو هفرعأ تلزام

 تامف « يناحر تءسلاو ؛ قانعن عرماف 4 ندعتاب يلا

 0 ةتيتأق : 1: ايندخو همعل مدعم ىف رسب 3 يردها

 تيك 0اس رعسو ايطسمزلا تاطذان نير اتق

 «هناترتإ (') تفقفقو . هسلح هب لزازمف « ةثدحأا افيو 20

 هئيع مامأ تلءاَضفا هيلع تمعدشا 6 . هناسل قلطلا امو جلحلتو

 تسييس يي تهت سها.

 كير دساحللا ةمزال كلذو 6 ؛ دحتلاعم رظنلا ضغ صير و تيبللا 6

 نوللاريء" 09 مءطللقر هذتملا لم : نيتفشلاكنَز >2 ١) ( رظنبي وهورظني ال هنأ

 | تس ع9) ميد ةلادب ةيناثاءاابهاكجتا ىمع كوالا ابهدح (:)
 ١ كتارا يتم (7) اللهتم لثم (0) نسلا كحاض



 هوس ومنع ل - 1 3س

 تو هي

 > فاهعو داعلا ,ىل تيمف ميسقلا مسانكل اللا ممتن

 لوقو (') ةغفانلاىلايللاب تارتقلا كلمتى هبشيو هءانهؤ عامجالاو

 (5) اتلوُأ داتءا دمرالاو « اًملق تاب (') ملسلا هنإ

 ءللمت تلعب ةقانصلا هنزل نكي هتاسا اهلا ١

 «دادملا اهدهع لبق ةفيحصلاك « دادولل تّدلخ سفنو « ىقن ريمصو

 يال وأم ناجع ةسسردك هيت سريا كوش

 اذإ اهماح أن ىلإ *) ”ثبنا وككيو فاوخرالا رح (9 هحفت اذإ

 مسسأي اهنم ةئنبتلاب هاقلت «د'رمث ىف ةممنلا نم لفر ناو «نامزلا هيا

 اهتوف هدم حبس « مدام سانلا 4م نرش نإو « درولا

 1 حداصلاو درغملا

 نسج !'تاعؤل ةهردغ نم داوخإإلا عراصم تبارو هترياس ١

 عبطلا ءافحب ةرم 6 ةاودعلا هيصاشي نم 7 © هلع رادتءالا

 بسنة اريثك غلابف لوطلاب ليللا فصو هنالرعاشلا ةغبانلل ةبوسنم ()

 ليوط ليل لك هيلا

 دمرلاب باصملا :ىئرتعي نونجلا هبش 0

 ظ نزحلا (ه)  هقرحأ (4)

)05 



 - ةمل-

 ىترحلا هديكو هلاولا هيلق ىلع هب

 3 هعمطلامنيملاظلا و نم دج 97 مولظملا اهورشب قحنو

 نم دحي ام ىلع ريصلا ةعزع هسفن ىف ىوسيو هللاظل رفظلا ىف

 لظلا هضاضغ

 قئاقملا ملأ نع هسفنب رت نأ دارا نم لك اهؤرمي كلذك

 سفنلا ةرسمو لايحلا نوكس ىلإ ملاعلا ءاضوّصضو

)315( 

 ىل نكي مل نيح هتفرع «( هرشث هللا كاقو ) بحاص ىل ناك

 0 تمور ةبلاخ تايلستيا سوط , دب تلم نب
 تدفت و « نوفملا مهنم تحرقتل نوبحلا هضعل مساقت ول اةوشو

 تعطقن الو « ( هابلقاو ) باذعو « ( هارحاو ) رح نم . نوئشلا
 لب "ل11 و( البوز نم كول اج الا كسكسو سانا

 «د_هتملا هرمج نم بولقلا 0 تباذو بونحلا تقوس

 دربي ال ىذلا هليلغو

 نزحلا ةربكا محش نم بلقلا ىلع اه.باذ دازملاو ةفاما عمج ()

 فه ضان



 ب خال

 ٌثحبت ") كروف: نمتق اعرو مهيراع 10 مهعّئاج ممطت نا

 هيلا نسحتل ريمف نع

 ىف ةهاكفلاو ةمكملا عمج اياتك صصقلا لثم ىرت تسلو

 ةبيرق كلذب نوكتف لايملا ىلاق ىف ةقيقملا كل غوصيو « ماظن

 رحضلا نم مداكي ام اًهدنَع هئراقلا ىسنب دحألا ل0
 أاميرو « اهمبف ةلواحم ف هب سحن امو ةيملعلا قئاقحلا ةلوازم ىف

 نم 35 قالخأب ةا الا نم ىهتنا دق ناكف ةصقلا نم ىعتنا

 ةيخران ة ةثداح لع فوقولا فَ مالا

 كل روصل صاقلا ىرتق فصولا ةقدب ةيلايللا صصقلا زاتع

 نع كثدح اذإو بولقلا اهتفاخ نم 9 وفم ةروص ىف سؤبلا

 تاوصأو مداوعأ ا كنأ كيلإ 0 ذومعنب موق

 مهعم نوكت 3آ 3و 5 ”ودمنال كنأو مبكحض

 لهو فصولاو .ليقعلا ف صصقلا 0181 0 ره هلا

 ءىراقلا لسكن بابلالا كالتماو ريثأتلا' ىف ابلضف مم ةقيرط

 هي 1 امل فصولا ةداحإو ةظحالملا ةقد

 ىذلا ءاقشلا ةلثمأ نم دج ىح صصقلا كلت نورا ارك

 داوهم ام مايالا مهيلع 58 يتلا مال الا فونصو سانلا باتني

 ةقيرط (4) زواجتت (م) عزفت (*) كتقم ()

 0 وز ا
7 31 

 ا اا
 2+ كو هانا ١ك ا# لف



 د ةالاشل

 ةبلابخ ةصق ساق لينا اك اج

 هيلع رككم لبف ريثأتلا نم تيأر دقام ”صاقلل :ناك اذا
 .70) ئدغمو حارم سفنلا ةرارق ىف امل ةليذر "ثنج نأ

 قاخ ىلع ابلمحيو ةليضفب اسفت ىرغي نأ هقوط توفي له مأ
 هيوذ عراصم نم كيرربو ردغلا كيلإ ضخشييل هنإ . الك 2
 ةملاسملا سهذم بملا لك كيلا ببحو ءافولاب ءاضرلا لك ك يضر ام

 . سانلل صالخ لاو

 نم كب لمت ةحزلاو ةفاآرلا كبلق تيرقم نأ ةارأ اذاو

 كيتفيدح لوادج نيبو ءاتشلا مايأ كشارف 0 ريثو ىلع كساب

 مهف . رقفلا رسأ ىف اومقو 11 ىلع كملطأو فيصلا َناَنب

 ةشلعر هل ميدو ءاتشلا ءاح ن ! امورعغي ام "" / امادها نوسلب

 مموق ةيماحاران مداسجأ هنمتيلص ظيقلا دتشا نإ « مبلب ا

 ادمر , ماظعنم *! نوفر مت امو تقال انيالاشتا ل 1 شل ام

 ا كسفن مطقتتفاذهلك 000 وجنب . معاطملا باحصأ

 كفن ىلع ذخأتمن مهلا ءاسا ىذلا رهدلا ىلع كك دتشيو مهيلع

 ْ ودغلا ناكم ىدغملاو حاورلاناكم حارملا )١(

 اماعام نولكأي (4) ىلابلا بوئلاوهو مده عمج (م) نيل (0)
 عفترم ناكم (ه) محلا اياقب نم



 تقاوكا# كح

 ريثاتلاةن دق صصقلا ١
 '"ىراقلا اهيف سغريذ ةنسح ةروص ى ةليضفلا ريوصت (؟0)

 »  اهبتض* »  ةحبتق »و, ةليذرلا ف 0

 ةصقلا ثداوي بيراحتلا ةدافتسا (:)

 ةيملعو ةيخسرات ةريثك تامولعم ةدافتسا (ه)

 ليلا وثداوملاو فصولا نم هارب اع ”ىراقلا ٍلايخ قر (5)

 .لايللا ىلا ةقيقلا نع جورملاو ةءارقلاب ىلستلا (0)

 امناحفص ضل ىلع ىناي داك امف ةيلايخ ةصق ىف ءرملا رظنو

 وبذ بتاكلا9 ةعارب ىلإ (0) هطاين تّدشش هناك هبلق دج ىح

 هسفن ىرتام ناعرمُسو ءامناوزنب "7 وزنيو اهلا رطضاي برطضي

 .امتاكب اءاش نإو ابكحضأ ءاشنإ ورف اهم تبين قماقلا كداب نين

 اهدريو « ةدعاق ىهو م :!!لوانتن ذاكتل ى> لمالا لاحم اهل ميس

 ىح ةّيءاب امرغو همّسنتت ءاوطلا ىف دهزتل ىح ةغانقلا ىلإ

 ابعولبمم (4) اح نيزنرازتشلا ”راطتل

 ةلكح وأ « غايأ ةظع ىرن لهف ريثأتلا نم صصقلا غلبم كلذ
 ا اناا قا عفنأ ى رك واع عوق ةدح رانا

 باقل اب, قلظلا "قورملا نخقرملاوهو ظون مع 6
 جوعملا مظعلا وهو ون عمج )5( كردت 5 - )0



 ا” كللذك ابيلا نيس | نمنس لع سوفللا تر لجف اك

 لثم ىف « مارتحالا نم اهبيصن امل ىعنرشو هيف ناصت ناكم لك ابيلإ
 اذا امأف ةماقالا زيزعلل واحتو « ثبدلا فيرشلل بيطي ماقملا اذه

 اناكم دج ىح دالبلا فد 2 لا ال هنأ هيف 0 اناكم دج 4

 ه4سفت ظرع قدح ل لزس 71 ميركل كال هيف هيف مخهيف هسفن هيف طي

 نراه ايامي رام كم اجل دع بن الإ هاي اال

 او (0) ليما ضوراا نع لحرب نأ مركلا لع احل

 0 للمشتري نمد و ةناركخ ىف سيما اذا ليزملا

 (97ةذاضفال +ووققيا 0 1 وب اهيف مس عشب ءادرجلا ءا رمبلملا

 قيانعالا بت رست و سوفنلاهيلإ وبضتر يك ك تين هيلع

 ع يلختلا الإ اهعفد ىلع ردسي لف هتقول ةناهإ ياو

 ةماركتلا "مات ةزملا روفوم شيعيف هنع ءالجلاو هبضنُم

)١( 

 عوضوم) (

 تاياورلا ) ةيلايأخا صصقال اصلا رئالا (
 ال :

 هلامج نم نيعلل لمأو هبشعل ريك ١ كلذ لوحلا هياع ىنا عذلا ) 5

 ةقشماوأ ةهارك 6



 ت5 -

 مومولق اومارحبو هل مهحاورأ اوف نأ قيقح مهنيي هسفن مّنقو

 مايعلاو هعيذص ىلع هتافاكم كلذ ىف اوغلس نأ تابيهو هريغ لع

 ح رذلا ةاله مالوتثو همارتحاب مهمولق ”ىلتعو هنو.“ . هبجاو

 اولمفل كلذ قوف اوعاطتسا مهنأ ولو هركذل

 هفورعم مهيلإ لص نمو ءارقفلا هلايع دنع بوبح نسوا

 ركل ةيطن وركب ذاضالا نودظمب نم ثريغ دنع بوبحم

 بواقلا نم هلح اولحت نأ نودير , منال ءالخبلا ةعاج نم دوسحم

 . اهم هناكم لثم ىف اوعبريو

 ناس> اوبف ةءحلا هيف لشتو ناتملا ةفص هيف لح: لمع لك

 ةقالطو رشيلاف (') انامل اغار: تواقلا- نم ابن زق هب هيحابس نوت

 ميظملاماقم ولضافلالضفلل ةياعرلا وباطخلا ىف بدالا نسدو ايه لا

 نومام دقملا نمىلخ هبحاص باق ناىلع كدي هنال ناسحإ كالذ لك

 ملعأدقلو . هل بحلا ىلع ع.تتو هيلإ سوفنلا سنأتف . "1 هليخ كلا
 ةمعل كلذ دتعأف ىضرع نع مفدي م اَمْف "رش ذالف ءامأ ترك نأ

 ىع هعافد ىف تاثع هبح ةعيبط نال كلذ « مايالا ابقط لحن ال
 : ىلإ هن. ناسخإ كلذت

 اه اسس اس

 أهيف تول هع ةءانك بولقلا تابح ىعرر , هذال يلقلا ةبح 1 ( ١)

 ردغلا نومأم هنادارملاو سفنلالُخ ادورسلا ةليخدلا )١( ةبحلاب اهك التماو

 2 بمول يطيب

 71 يأ نو 6
5900000 

00000 
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 ابيلا نئدحأ نم بح ىلع ةلوبحم سوفنلا (©)

 هيف قزرلاو ةيرهلا نادجو ناكملا بح بيس (:)

 2 ىيع قكلم امو ىسفن هل 07 ىادف 0 نسما 0

 ديعيفسانلامالا أمسحب ىلاةفيرشلا ةعزنلا كلتهيدنح نيب نآل

 هلدجيف مناجشأ راثمىلإو « 7 اهضراعقيرط دسيف (") مهنوشش ىلإ
 ام)اسو درب

 هور 231 داكيال 1 اعل ارا

 هتنأ 20 | نيكي يأ علل ىعملسم . ميا ذاع ل

 بابشلا ضاضقتاو قربلا ةنطخ نم عررسأ هتلع (*) هيفرتو

 مصناا) دايك لا ظالغ موقلا نأ نيح ىف نسهمل نأش كلذ

 نحن الف مهعراصم مبيع نورتو ةاردقلا ليوع نم“ مهاذا

 0 ا قرع مهيف

 مهتني الو امااح عبشأ دق هنأ ملعب ىح مامطل ة.] فرعيال نس ىلا

 لاشتنا وأ رئاعةماقإ ىف هسفن ءاعدىل دق نوكيىح همايأ نم موي
 مهيلع 0-3 رهدلا هدأ ام ممل حاصي سانلاب لك 58 واه

 ا وو عد فق هنأش كلذ لجر . (0) لاتمنأ ام

 اهليس (م) مهعومد ياي () ءاق ()
 اردغذخأ (7) ةمحرمهيف سيل (5) ةحازا (ه) مهئاشب مثاقلا (:)

4 2, 
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 هب دعي رغفلا أذ ,دقو؛ هب كلاب م 1 107 93 علاق ايم لئلا

 ىرم < هيدل قوقملاى وذؤومح نع هب 0 ماظع نع

 ردع ' الو هاوه قح الإ قوقحلا نم تيهلالاب نم اوقع ل ىغلا

 ةشبملا ةسفل ةحاع الإ تاجاحلا نم

 مديح نأ رفزلا ديلإ هلضق ءارو نم لضافلا كلذ »4 َ 1

 2 و 0 | ةرااطتم ةنج ةتمدلا بصل داكتف همومم ليل ىف

 د ف همد_خ ّى هذلب ا ىذلا 4 سد 2 ع ةيانملا الإ كلذ ءارو.نم

 ابْص رغ ءارو ةيئادىهول فلا و(١)قافخالا رهدلا اهدوع 3 هيلاعلا
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 (عوصس)

 يم ليا كيوت. ى 2 ره لكو

 ْبيَط "ريلا تينُش ذاكم "لكو

  نيزيلامالا نيكست  رقنلاةلئاغ عقد ) ليملاعاونأ .()
 ' ءارعملا ملم بي ارضا جالع 9 ةرحعلا ءاوإ

 (نيجاتحلا ريغوهيلا نيجاتحلا ) سانلا سوفن ىف نسما ردق )0

 جيسلا مدع اا



 ةبسس عااد

 000008 ثداوملا (') هتفدينباو ةبرجتلا هتحركلوا ءاهةرمو

 ا نم لضافلا . اهئادب بط اهسايسإ ميكح ةرظن رومالا

 ءةكملا هناسل ىلع ترهظو باد آلا تقوم نأ

 ةنادملا هما يف تنابو

 3-2 مهقوقح مهم م رهدلا نكلو ءالضف كئاوأ لك

 مضخم مواضف 0 رص مد م مبمازعشويجددييو ملام م العأ

 تبعو « نيلماثلا ىلع () قدندومهباع 7 رثقيو « نيرخا مفربو

 رهدلا لعاتنح هتايح لضافلا ىضف . نيلفاملاار 1 5 1

 نم ةلثمأ ار الإ هرب تاعاب نم ةعاس هيلع رع داكن

 مومحلا لازءالو“ ةولس قصت و ةنع ام 6- و ىلا ةاوانم

 هده تح ىذشب ىح ء هلهاك اب لقثي ةايللا مومهو « هيدا

 ه7 نأ رهدلا ىأ ركفو ققحت | آلام ةسن ءاعاإلا

 كلابام | دما تدداسوةبوملار مناة طلب لصافلا و خف اذكش

 هل “ و انعم وهناكم نعود ب ني>هسفن ردق نرع ىذلاكلدب

 لي“ 01 اريج الزل 2 كلذىرب م : هتءورمهأنإ

 هتحص نم ريثك ىلع ىفقو ةر< ازيثكىضق دقو ! هب كلاب ام

 اوبس قايداعلر . وه م ءدسب قفا مف هينامأ سال

 اناا (م) قرض 6 ًارهام اذا 60

 ظل

 0 .٠
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 ( عوضو)
 هولا 1 طا سانلا ”لضانأ

 ٍنّطنلا نم ممالخأ ملا نم ولخم :
 : رمضاسا

 لقاءا بروما  ةممللا ريبكلا ) ءالضفلا عاونأ (1)
 ( مكحلا معلا

 هشفن ريدق هتافرمل جريتك ليضافلا لاا ٠١

 اهدعبل لاق الا هن نم ريثك قمح مط ١

 همن الام بالا ضمابف لس تافداضس ل رو
 لايكلا جرادمفتقتراو « هت هب تمس نم وه لضافلا

 (0) حكوطق . امتداعس امل بلطو « اهنميق هسفنل ىفرعو ؛ هتنطق

 8 أاهسامُش نم نيلبو ء ''!ابمسصع ل 1 ماظملا ءارو هسفنب

 اركان ا هدامسلا قرط ىف تول اتا 1 ليبس ىف

 ماظملاهلاما كلا ع يخقيف هدصق ىف هل ضرْمي كالملاب

 را ىاذو+ 0 طخعا رهدلا نم نا نم لضافلا

 لابجاَاعأب مدت :هإ رئاطلا وهو مصعأ عمج مصعلا () - ىفرن 4
 ش هرمو رهدلا ولح قاذ لآ ةإمجلا قعم )ع

1 
 00 ١-5-2
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 يوب ادا



 ددسن ا

 انزل ناك نا ابفال_ +أ ج”ءامل فصيف ةمالا ىف غيانلا غبفي

 ةجاحلا ةدشد سان'' رعشدف اعرتخ ناك نا امراض> ةدام ىف ديزيو

 نوداكيو ةعجاف هيف مهَمَجمَتال ىح هنايح ىلع نوصرحبو هيلا

 سانلا ةحاح ىف ىف غبإنلا كلذ دحيف ابيلع ريسيل بوللا هل نودع

 ؛ مايقلا ديرب مالصا ىلع نوف نك

 "ار 0 نور. نمم ريثك سانلا ىف

 مهموك روجب 1 مجرسيو مهمأ مح ف اريبك الو وعم هيلع نواعجيف

 ىلع كلذ ىف نودمسي اع قيما ف مهنكل و قيانلا نم ردك ع

 انو ما هر زكيت سالو قلل ءانبلا تي 36

 هالطاهمهناف يهاولارادجلا .-اصك الاكلذىفاوسبلو .(") ءايسحلا

 طقسا 0 عددب نتي رق ووو غاب .علفل

 ء كتتءانص مناصل اا نقةتاو « كلم ماعلا اهبأ صلخأ

 اع مايا فظوملا ا أو « هيلع ترج "| ايريس الا . معو

 ناف ءاسؤرلا ىلا ىفل زلاوءابرلا ف اوكا من « كتفيظو هن ى 3

 مقر لاصتا نمزودي رام ىلع نوع ريكأ يدم نسح نم

 هيف ةدايزلاو

 هس سو ص مام مم ل ميسم دسم ل اسم حس مم ميصعا ذ ا ماسسملا 2 مسصمما - سسصسس صمم مصل 2 م مس سا مس مسام مح مح مج سس ميس

 تويم مي
 رايغلا ءايطا 069



 هللا د وو

 ف ةمحلا ) هيلا سانلا ةحاح نم هندافتنما ع

 ) راصنالا 1207

 أعفان مادام ل احرلاب سانلا قاعنا م وكب )5(

 ”فتلت دنجلا الو ء عاجشلا دي ىف ©' !ةلسصلا

 تاق اصلا دقو بصل نا ءرملل 0 دعانا عاطملا كالملاب
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 3 هتحاسل د ملامأ ىتمهتؤأ و هبا مهماجاح 0 هب سانلا

 كليعدلا» ١ اي/إ م انف وكيع هيلا"") "تع 5 وجر

 ديررباملين ىلا (") ةميرذ اهذختيف هيلاسانلا ةجاح ءرملا لعب
 سانلا لمح تهدم ل « هب موش حدااص ا اهي ةور' نم

 هأ وان نح لك نع نسبا محموهلا بولق أهم م مف 4 سي 6 هيلع

 أينيعم فبضان ريغ هيلا نسانلا ةحاح 2 كلد عسيطتسيل هناو

 رداقلا 247 هردملاو رهاملا بيبطلا ىلا سانلا ةجاح دشنت

 ةورثلاو ىتتلا ىلع نوع 1 ا امهيلا سانلا ةجاح نم ايل ن اك
 ءاينعأ دينا 0 دفلو 3و 5 ذا امهرايد ا دقو لاحبصيف

 هحاح تدنن 4 عاربخا اوقف“ وم ع اثيشز وكلعال اوناك نم هي

 0000 55 2 و و 4. 'ارو نم م 4 ناكف هيلا نيباتلا

 ىماحلا (4) ةليسد (ج) برقتي (4) عطاقلا فيسلا )١(
 ةضف وأ بهذ )هر
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 ملل ””#ةنل

 اهنع مجرلل ابيحاص ىب ولو اناطخ

 _ اومجدقمبكلثع ضرالا )١( اوقّبطف اوكلمنيذلا كئلوأ

 "01 1| «ةقدلب .دسإ ةدإبإو ةوزغ دس ةوؤتب مساولا كلما اذه

 لا فالك قاسناو(تاونملا هنه.قع محل دءاسم ريك“ ان كيعولا

 اروكشت الوادم بجوتسلال 0 نوكي نأ الإ مهللا ٠ مح

 اعرو مدحت افلؤم ةءا رقب رمملا ماقن نيذللا لامعا ءالؤهو
 نا“ نمزلا دي انسلا اهاصتسا نع زحملا ىلإ سردلا انب ىبتنا

 ٍ , نايل هده دل ىف ةعزملا
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 ( عاوضوم)

 كيلإ ةجاحلا كناوعأ دشأ

 1 ١ :يسانملا

 ميظع هتمأ بواق ىف مفانلا لجرلا ردق ()

 أ _ناسحالا : ىه سانلا بولقبذتجت ىلا مفنلا بيلاسأ (0)
 ةمفانلا ةمدخلا  ىقلخلا مالصالا - ملعلا  ةورثلا

 نايم (0) اوثلم ()
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 د

 كلل مق تقل

 سبيشلا هب دعفي نيح همأيا را ءرلا املعلصحب ةايحلأ ةرك

 لمعي ن ف . سما و ءاّقش امإو ةداع-و مهن امرف هبر تل نأ دقو
 ند 3 هرب 0 54 لاَعَكَم لمعلا نمو هرب ًاريخ ب لاقثم

 ةفييادلا ئاسإ هيبف مج اتقو بانل ةعيمو ر لا 0( ب

 ةفاطلمل مثارذو

 ”ىخرأا لأم || ىف اما و نيل 0 / نييسعق 0-0 تّسنلو

 بصن نم تامدقم ىلا جاتحت نسملا ركذلاو ةيضارلا ةشيعلاو

 تقولا: لخشت ةللتو .. ةمفان'ةريبك لامعأو لفاش للك
 لبس نأ روتص رهو ءرملا نامنإ قف :نسلو» لكلا مملاو ليوطلا

 ع

 غلب ناو . نييرغملاو نيقرمثملا نيب ام هتيص هب راطتسسُي لمعلا
 رطل قسل ريادفأا قلو : داتعلاو ةدؤتلا عج نم الإ دادتنلا

 ةدشلا مامتساو ةميزملا عج نم هنكمع ءرملا ماقم لوطف
 لم م اعإ ! وأ غلاب م عوب نم ةعئام ةفطاخلاا هلا تناك اب 5

 | م الامعأ ممءارو | رف اي عا الا ]أ 6 عفان

 نع ةتماص تيعبف . 3 نسور اع اهماع ىف ناك دقو

 0 الو « اياوج 0 يحال وسر لاصرت اك

 ااا

 ًائيه ًارها ةداعسلا تسل دارملاو . نيحدق )0( هلوأ )0(

 در غنا



 مس ”ع ل

 ايا

 (عوضوم )
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 تبعتلا دع الا نويل هيلدا 6

 000 ا رح ىذا نرككتال ةبوصكملا هءاملا (؟

 ليصحنو دج تقو نسلا ةثادح (»+

 هماع 2 لج الا كاخو 3 قى اوعدب نم ةلغمأ )

 اهاعو رخام حاج نم رمعلا لو 0 ةلثمأ -(

 لمألاو ايندلاهروبظا ايو ا ىح ءرملا دلت

 امانالو سرغ دعب الإ ادلاحأ 0 , نلو اهحضام نمزلاو اهيقاس

 0 دع دارت مو دعا ةلارعل نب انك مو
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 "112 كات هنومجن اكو مجضملا هيلع 17 < قا ناكل داسولا

 7 لك ان لع
 ١ كلذو اهيلع ماني ةداسو نع احا ىأ )0 ةموظع ةرجش 60

 ع اضيا ةنان اع ظ0708 هاج ابخيضق 0 60 قلقلا ن .ع ةبانك



0 
1 

 تع

 ءىرمال ةيلح نوكيال هنأ همرك نمو . ميرك قاخ ءافولا

 انيمأ « بذكيال اقداص نوكيف « لالخ ىش ريما نم عمجم ىح
 «سانال بحلاب امهفم ةفيحصلا ضيب | ايلق هيدنجنبب لمح . نوال

 ىح ايفو يفولا نوكبأل لب ." مهسيأب ذخالاو متدعاسم امرت

 (")قئاوعلا روهظ بكرب « نانجلا ءىرج ١١ شأملا طئار نوُكي

 ام ىلع صرحلاو هدوعو قبقحت ليبس ىف قيرطلا ىعو دببو
 نأ ىضر لءومسلا اذبف . هناسل هب رع ماتش هيكل ل

 ع

 ردغلا 0 بسأل الو فلخلاب

 5: ع

 ةمشم نم هش ال ءافولاب اوند 5 سانلا 00 ريافك لق فصعص

 كشق الف اهتنازإ تةسضو اهمزع اشو اذإ سر | عزجب

 قدحتسف . كو ماركلالاق ل لوؤق مزعلا ي دام 1 رخل

 0 ىعربو اهتم زأ ب ولقلا نم كلع نأ

 اتق ع مادقرالاز رقفي دوملا يل سانا ةقشملا الول

 0 سقتلا 99
 نيعاملا لع لع للا 0 ٠

 ته (0)
0 



 ب مسالا

 ”تادارطب هتثم تلت اع اناا 21 حسب

 رف قا ش وح ولا: دراطي نا ءابش اذإ. الإ هلا سانلا هيدا + ل

 "رع نابسأ م لضتا ده سائلا واما .اناوقا ١

 « لفيف مدحأ لوقي نأ ىلا نوحاتحم ... ءافؤلا ىلا نوجاتحم مهف

 يي ب دهام ءامأب 9 ءعف ديس“ مصيف مزمور

 ني ١ ماب فروا ىن ب الو مملامجأ ل لالا بديال

 ليخس الو حبصيف لمعلا تقو رعال ىحو مهعأسم ”صقتلا

 01 ىح ءافولا ىلا سانلا جباتحم . هتئافل هرم الو هعوجر

 لب هتدارإ 0 الو هلوانت نع درفلا ةمه رّصقت مظع لك

 ال [كمل ما 228 هيلا نوعيات هبل نقف تاكل

 ىناوتلا مدضع ىف(“ ف رم امداحم نزرع ١م

 زجعلا ىلا اونئمطي لو

 هب سانلا تاحاح تاصنا دق يذلا كلذ باق ىسقا ام ! هلل

 .هاقشأ» ع اذاو مدمسأ اءاش نإ هنا معيوهو هتحاس !ملاما تعلو

 000 ومعيردنلا للا ومن عامسو هاولب فشكب مدعيف

 مقعاورأ نهارا و مهسوفن ى مشَدَف مدعول فلكل ىعرم

 اك اًئيرم هأري 60

 4. م -> 2



 م

 نكدلا لب تل را ع ينبأو اند

 ةطعام ئدوا. همسأ مذ ىهبيو هفرس“ 2 ِ م منال يع

 0 قا مكرلكو هنع ١

 ىقتليال ذإ ءالؤهن يبو يبب قرفلا نم ابجع ببيللا 5١ ىف دق
 ا و ّتديغ اواخ اذاف“: 0 00 الو ماوه ىاوه

 ا ا
إ و: ادئاذ مهضارعأ ّنَعو ان

 )ع 9. اوزمك ن

 تنبأ اوناع وال

0) 

 ضرما

 رارحالا ةميش ءافولا

7 1 

 نواعثلا ىلا سانلا ججايتحا ()

 لامالا ماظن ىف 18 ” )00

 مزعلاو ةنامالاوق دصلاكلئاضنلا نم ريثكل ءافولامازلتسا .(©)

 (لئامشلا 5 كر لكى لع ت رصق ىحةفصلا هذه نيفصتملا ةلق (4)

 - ةمسنلااودحج (م) توعر (0) رزجاءنالسكلكو (0) ٠



 ملل ام ثثوااشسلل

 هع را" لهأت ك تام ا وده نايل 0

 7 دقو ا و « ةشحاو راد ىف 0 رفا دقو مهئاخإ

 ينم كاب تنك ايه

 غ3(

 0 يبيك اما ىف نود

 ( كيمو ا دل 4 ا

 ااا ا( الل اك و ىمح و وم

 ىلا ىب. نيبو يبب يذلا نإو
 لا ف 8

 ادد نات 0 ىإ ناو
5 

 ادحم م تينب ىدحم اومده ْذِإو

 ( جرشلا)

 يضعف مزألا اوت ص 0 يلع قلاتقو تدحم

 دج ىنأ مماف لب باوصلا !*/ ةّجحم نع هب !؟! اوحنجتو

 ١ يوتيب كنب ةقالعلاتعطقن ادارملاو ت يلب 9 ردع )0 ةلصخ / ١(

 ا 1 قيرط (ه) اولام (:)



0-0 

 ده سدس يي 1 نا |

 0 سوس حم

 ا ا

 ءىرما اضر ىف ئرما لْبح نم رضن الو

 نأ هلو انف دا

 (جيعلاو
 لشميفسأيل مستست الف كلّيمس هيفباخلا رمأ تاواح اذإ

 ماظع اعأف ع كدضع ىف" تفيو « كباوصب بهديو كناسل

 لاحم كسفنل مسوأف ةانإلا رك رخو رصلا ةئلاج يبطل

 بوقرك سفن ىلع كنم نكيلو تالكشملا حبصكل 'ىضُي لمالا

 ردقتف كنهذ ىلع هب رع ىح لوّقلاب قطنت الف . باسحلا اهثقان

 اولاحسف كب ويعىلع نا تالدلمف# نإ كنف هتيقاع ا رشنوهعقوم

 اهس كناسل كل !) شار اعرو تاوفملا كل اودعو قجلا كيلع

 كاراوف اربق كل رمت وأ , 9كادرأف

 ابيف مواسن ةعلس ابلعجت الف هاعرت نأ بجي اًمح ةفادصلل نا

 امنضتو « عفنلا ناكل 7 ردت "ام ركنا ابنم لجن كان

 وعلا 00 فيلا لاذع :؛ امر ابنم :لمولاا

 تلح ناقل انجل 0 ةرل أل هلا رخل

 لذبت 5 ا )0 39 مهس هنا ضرغلاو
 ىنغلا زع دارملاو ناكملا طسو ةحوبحبلا (؛)



 - ؟م--

 )ع7

 هرادف لا مع اذاو

 قافو حازملا يتلا هل م لصاو

 اهدْض وه ىذلا ءاملاب ثانلاف

 ع - 2101 "

 ”قارحالا اهُسبطو جاضنلا يطنت

 علا

 00 دل هيلع للئتف ةترش كايلع رظو كود كاضااذ]
 1 ع

 فورعملا ناف . هّبضغ بهذيو هتوسق نيلتو هبعص كل لبسي
 00 [#ورانلاو ءاملاعرب تسلا . ةوادعلا عزانو ١" ءابالا جالع

 ماعطلا جاضنا ىلع لصحنفايعنيي ءانالا عض وب اعنم ديت ل اان

00 

 ادغ هب رظناف مويلا

 اريشغ

 اننلأ ١١ نال اذإ
 لعل َ»

" 

 الوق دين الو

 ال .٠

 ب دع
- 

 رمل +

 ضارب مل كناسل نم

 زكحقلا كاك قفل ةنقاوم

 عاذتمالا 00

 ا عت



 سمس اما//ل

 هسفنب الإ ءرملا دوسي سلف

 "بنس رح اياك ابا لا

 مل

 000 مخلامعأ هوزاع ايا: كالا رش لعدتا
 فرش هبناح ىلا نوكي يتح كرخافم ىف دودمع سيلو مدوبجع

 ةلئاحوملا ىر تسلا. كدي هيف لمعتو كن ا

 ار سلا ع رسصق نإ ة ةردكلا ةرحشلا

20 

 ىرشال موي يتفلا ماَيأ اوْسأو

 ”ركشلو هيلع 0 20 دح هل

 1 هلا

 هاوه هيف بكر ىذلا مويلا كللذ نم ءرملا ىلع ًارمث سيل

 )5( كك ولغن نم 0 ا دل 2 الو هلالَض نع اًدار هل دج داق

 - نايفط (4) ارجافافك () بيعي (() هلصا ()



 د _ اعئاال

 ( عرشلا)
 «ىقناف ير دشتو ءر ذحأف يفوخت يلا ثداوملا كلتب ًالهأ

 ؛ نزح دعب ”رسأف مزلاو ةبرجتلا 55 : ظمتأف قرك ذو
 ينل ةذللاو هل لظال يذلا ميناب الهأ الو. هنا كحضأو

 مدنلا فلختو ؛ ةرشملا بقت

5( 

 01 ال نتج نش من همن لا لال

 (حرشلا)

 ءاسأ دقف الإوء هتظعوعب نيلماعلالوا نوكي نأ بن ظعاولا

 نإ اهارخأو هجح ف رى رع هنأ انعالوأ نينءاسإ هسقتاعلا

 هماع هسننل نوهأ كلذو سانلل هضر مام هسفنل ىضر

)0 
 ا ول تبسحلا امو

 70 8 0 نمش در اذإ

 :ىطحلا ىف سانلا هدتعا تارماللا نم



 كامو هل

 مب أ مزمل ف رمي ةحاج ابرك دي نأ ىلع ص رحيىذلا لقاعلل
 ةدئارلا ابعماظموةلظانلا:اهتتنأسأق لاس رتسالا صاعت ريف هين ١

4 

 ءانرلا 6 ةدوملا 97 سؤ مايأ ف تبحاص اذإ

 ءاجرالا ف ا 2 م 18 0 اعود مدعم نمو

 (جراو
 كرقفو « كتّتنعو كئاقش مايا ىف هتفرع ىذلا كقيدص

 ردج كيث اضف نم 000 و فللألا نحف كنع مقدف 4 تو و

 3 ء

 ىّدؤت ىح ةداعسلاو رشيلا ىلا ت'رص اذإ هيلع صرحت نا كنم

 تل رانشاك كيميفت ف 00 هةر نحو «كيلع بجنام ضعب هل

 اذإ ةءورملا كفَضْعو ةقادصلا تشختدق كنافالاو كسب ف

 ىغ يف تناو رمتفاو« معن ىف تناو ىمش

0( 

 0 7 ثروت ١ ىلعر ناك اذإ

 ايس 0 "هج 0 ٠ ىذلا نمالا "نم

 هكراشت(١)



 بح 98

 كلوزلاو . ءاملعلا ةمزالوهو )١( راتقالاو« ءاهسنلانأش و هو ريخأتلا

 لماع لكة باغ وهوأ") قافخالاو « لضاف لكر يصم وهو
 | اا رهملاو ءةببح 0 ! ةدجلا تراص نأمورحلانمَيل

 هلانبال اضرلازاكنأ ذوبنملا ىلع نوهماو. ةمقن ةرهشلا تا نأ

  باضاإلا ظاةومتتلا زب «تاوالاب ف وقولاو , تاقرلا لدن ذل

 ااهأو . مانالا ءالؤهنيي ةمف رلل دعجبو « مايالاا هذه هاجنال اسمتف
 14) دنجاولا ةيأغ وبف مهمل راتقالاو ءىفرشلا ىهف مف ةطحلاب

 مم لالا ةيارزبو سفنلا ةيلح عم لمطسملاب الح سوا لقدلاو

 ا نم ةءارلا

 ( ءاشنالا ةباتك نم جذاع) .

 8 8 - ١ ٠١

 ميطتستام ىلا ٌهزواجو ُهغدف ايش مطتشستلاذإ

 اوى ان لكل تنأاو . اهكح عدنان ةيراتعكو

 ظ (حرشلا)
  .تاليحتسملاءارو يرو نكمملار يغب ثيشتي نأ ءرملا نمل مج

 ..ينبنيف . ههجو ريغ ىلإ مزعلل هيجوتو « مزحلل عييبضل كلذ لاف

 ةقدجلا لثم (4) ىنغلا (م) حاجنلا مدعولشفلا (؟) رقفلا )١(
 اهفرشو فتلة رع ضقاني ام دارملاو سندلا (ه)



 ا

 كاملا ١ نك

 اككئنوملو 6 هادم قرغثال المأ يسيل 6 نو ع دربنا قال نم

 نكفا ءادعاللا كب تلف الو ءاسناا عزج عزجت الف

 و 9 ص 0-8

 رخآ ةنمملا هذه لعجو اريخ كديفف نع هللا كضوعف دعلو

 نيم

)010 

 (قررخأت نع ةيلسن )

 ظ لضافلا ىديس
 « كتلزيم هل كلّهؤت امع كب ظحلا ادالاو ىءانش نلل

 ل ناو ل ءافك ةازاحلايفذوكيو ء ك جهههجونو

 ون وعلك كاف هواضقو « ريبدت لك قوف هللا ةئيشم ن كلو

 .هناحتما ادبف! ردصو . عنمال نارقكآالو « حتمام ىلع تلادمخ

 ا لال [اذيف هدلا لع ازا 265 ادبف امرا

 لادا هأح لع ليوعت هنامرح عم الو « هللا ةكرب عم + ليل

 لدم يح



 ا

 كابأ ردعلا 1 1 .؟ طخ نم كن نبل اذرلاو 7 دودحلا

 'ادلا هلت اندلا ىف ترصق ةايلا ءاصان تضينو . كا )
 0١ الشام ىلا كالت اهصخش لب 2 ةدوتمللا ةقريسو ءرظاعلا هاك ذو

 مالسلاو هتنيكس 40 12غ نلاو هن نعال كلا نكس

0010 

 (دلو نع ةزغت )

 لقاعلا ىقيدص

 « متسأو حضأو ءحنمو باسو « منمو ىطعأ ىذأل ذه لا

 ةيناد لك ىلع رداقلاو « ةيصان لكل كلاملا وهو . . مقتناو افعو

 08 يدلاوهو , هردق ىف فيطالاو « هعنص ىف ميكحاو . ةصاقو

 يف ٠ مصو وو مقرو ٠ س سحو لسا « صمن ودا زفكالملا اده

 وه الإ هلإ ال كالملا هل . ايجأو تامأو « ىدبأو كحضأو . عمجو

 000 راسل دا هقم نايك فيي ذيبل ىنيذي لبق

 ءاضمل هراكلا فقوم هليوعد مز فى نأ « هيلع ءان ىدح نأ

 ؟ محر فوعءر هدابعل هللا نأ نا او ويع هتضبشل دفازللا ديو

 « لصو الإ مطق الو . ريشي الإ ريق الو « ضوع يتح ضبق اش

 . رثك أ قابلا بوهولا نأ عزاجلا ىنن له مأ . در الإ ذخأ الو



 لح 75 كلَع

)05 

 يللا لل

 مزاحلا ىقيدص

 كنيميوتباثلا كناعإ ىلاو ىلوق قوسا حجارلا كالمع ىلإ

 ىلا ُي دهأ ىوملا

 لشنلا كلذا امر ىلا انسومت لع مجهوت ريصلا انكي

 هاججاو « ىلاعلا ف رمثلاو . ريهظلاو نوعلاو « ريزغلا ملعلاو « ريبكتللا
 تهدي" ةزسلاو ءناتشوت لع نشب نزالا ةكو

 ماتحو « لاوز ىلا اهلكايندلاو عملا اذه ميف نكسلو . 2

 عييضتوهو؛ ىمالا اذه مو ءايواسم دربال هدلاو  ليوعلا اذه

 انماسجا ىف نهوو « انناعال ةعزعزو ءان رحال

 ةفوانمامأ ةظعوملا يماو لولاك ك1[ تلللاو |

 ,(1)كتتريظت نم عزرا درطاو كتداع ىلا دمف ءانيداه ةريخلا

 (97 كتطايرو: كنان ىف نمأ دنع نكو

 المع كيزمي ىذلا قوف باب الا نعى م تنأقوفاي تنأ
 نم اهيف كب ىلوا دملا ةلزنم ىف ثسلأ : لوقأف دوعاو
 لاتحالاو سفنلا ةوق () كناكم (1)



0 0# 

 00 الث ء ةعاسلا هده دمع ىرتعا ىذذلا طاشنلا لآ ولت لقو

 ا ةياجلاو تفولا ىف ئئظملا بزملا هذه تبنال نيلئاقتملا نم

 لع لاوعو « هتريرغ سلو « هتداع 1 د يديس ناك اذاف

 انلذ نال |سص وأ هل ةليوطلا ةزاحالا اكد 5 الل نم جورخلا

 يقتلن ىح كيلع مالسلاو اهنم ةدحاو يف هئاقل ينلمأ

)001 

 (ةواف> ىلع ركشو كمعل ةثنهت )

 مريخ ئديس

 اا ةدلللا اذه قىزنم كندا نا ابل

 « نادخالا ىلع اهب هينأ ةوظُحو يناوخالاهب راك أ فرش كلذ

 ديملا ف ناسنال قدح مل ةداعسو «٠ نانفزإلا لابقل نغ ىتينغت ةزعو
 ا ا

 اهركش نع رصّقي دبو « ىليق نم دحا ىلع أمم نم ل ةنم يدنع

3 - 1 4 

 ءاكانعو ةمعتلا هده لدغ ىناملت اذإ ٠ ابح ص وديع لك ااهافءىلوق

 اديع قيما ىلع هارا يناف « اديعس هيف كاقلا موي لكب الها لب

 ىطعأ )0



 "د ضر

 تاوأدح

 ٌقوش ىلع نأ . هبانلا بدالاو دجاملا ديشلا ىلإ م

 .ريثنلاو مهظنلا هذ عام ىلا ةجاح فو ا
 ١ تنم ةزيك يصخ دق ئينس كلا 00

 نك ألف: رامنوأ ليل نم ةعاس لكى ف ىل نذنالا ىهو ناوخرإلاو

 املاطو . هيجل وو رد اللاو «تلط نود بيحأ

 لفف .الخو امض كلذىأ رفتردتعءاو . الضفكالذ د تعاف ع

 اتي ذاتنسالا يندوءاذكم 0 0-0 اذا 1 ومالا. كعوافا لا

  4رهدلا ٠ هاو هئاقل 0 ىضوعو . 0 هاو ىحر طم

 نموا تل زنا ول هنأ ( سانلاو داع ) عاب تارا

 ةثمنو ةكوخعلا ف خفنو :الاقثا ضرالا تمبزاسلاو القل ازلز

 .6) كتونجح ثلسالو كبح هاير ءروبتلا ىلا

 تدري ان ء ريح نم هللا ةدعواج لكشمالا سانلاب ايف يدون ولو .

 0 3 ' مب دج 2 57 5

 هقارف 0 حابلا ةردد قل هتدمغ لاطأ 69 تركت 0(

 ةسلج ىهو هيذجرو هرهظ نيب سلاجلا هب عمجب ىلبح ةوبحخلا ()
 هلوقلا اذه قو .٠ همل>ودهتنازر نع ةبانك ةتوبح لحن ال نالف لاقي وبرعلا

 نمسلا طرفغهوه ذا روتفلاديدش ةكرحلا ءىطب انش ل نأ ضارعت هدعإ امو



 املا

 لدعف 157 لمن و هنم ") لهنا ةدرونم انلا تناك يتلا ةزهاطلا
:0 3 

 ٍِ .ةراهطو ءانثتاوذهو انلهج نم ريثكل مسيلخو « هتحوبسل ىف مد

 ةلراثا انيف كل نأآف ليما فارتعالاو ءالولا نسحم انم قث

 ليك نيسحا ان دانص ىف كلم

 ظل عضوم لكو والا فيك

 لا 1 فلعل ٠ كالطفل نا

 لولو كللي-رب ىضر الو كب ١ نّطن كل دوبحم انن 1 م

 كفا رفل كل ماملل رديلا ر مي سملا م قرلا ليحس قريس كلذ 1

 ىلإ انل دانكن نع 000 لمت 9 ةضاضغو 4 ولالا ةرارم

 :ةجا يل ( 4 داس>!نم 4ب كة فو 6 ليج نم انتيلوأ رف 5

 .كناوخإ لع سي ا ليف ) أد ادق نانيدخلا د_حو

 مك يل مهصالخإ لباعمو

 ):١(

 هلزاملا ب راهن اىل ليمفهنرزدقود داو>الادج 3 | فَ

 26 د6 د

 ا ا

 هدركم () برشلأ دءاعم”برش )١( * )١(
5 



 . لااا

 ملوانت نيح مم ىنأش كلك نا ل نوهت | نيرومغملا

 . ءارطالاب ىباتك

0») 

 ) لدار عادو ةيطخ ١

 لضافالا يبداس

 ىدبك وأ" )هلاولا يلق ىلع 2 دشال اذه ىنقومزإ

 تسلا ا نكموب ك عّورت لازت ال ىتلا ةملؤملا ىسفنو « ىرحلا
 هنم ناسحالا تداتءاو هيلا

 2 بارطضالا لمعي نك 98 5 ربع كلمأ الأ ئ ينإ و

 قيدصلا اهنأ كيفوأ نأ ريصقلا تقولا كلذ ىف عميطتسأ الق
 ينإو فورعملا عل نص نمانيف كلاع لا «ءانثلا نسا

 تلم بأ 1 0 0 7 امأف تلق 2

 1 ا
 3 3 : ا

 قالخالا كللت ىلع مالس . يلا هيزنو لضاف مهش ىلع مالس

 نزحلانمبهاذلا )١( نيلماغا )١(

0 



 كما ا

 ثدحو اذإ قىح لئامثلا ءالل ل 0 0 ىلفح دنا

 ىلإ كبر هيفدجأ م هساح ىف محلب أاهادحإ نم امير

 اكيلقا ىحا . قللتاكلا لب ل نشاوؤ ملا 0 نس نأ

 سهدلا لاوط كريغيف كلئامث مجدا نأ ةركتملا لك

090 

 ' اللا لك ءايدالا نم ةجمتو ةاململا نم (7 ةلحر ىلا
 | هركشا هيلا تيتكف( ةعيدملا جذاملا)
 ىباتكب هيأ نأ مويلا 0 آف لد تعا امالسو ةمحن

 < ركسف بها هيلا“ توجوف ةيانع ربك أ هتلوانتدق ذإ ؛ 2
 4ف تاو لدا هل

 قد نجلا حطب 2

 الامحالا هكا 0 ا

 نعءو ا ااا سمان نوذخأت ةقيعضلا مع نع هليأ 1

 سانالا :رعو * عساقتأب 0 ©! ةساملخا كام ذل

 هيلع ةدافتسال هيلا سانلا لدحر 4 ماعلا 69 يبدكي 60

 ةيفطلا (ه) 2 دضءا وهو عيض عمج(4) ٠ هينرق (6)
 اهنولعشت (+) ( ةتيملا لامآالا دارملاو )



 ا دوج

 هزونن نيح كيل ايظنو :ءايللا م09 تاو هءاقرا
 0 0 3 ه و

 دنا 'نيحت 29 ذاجم لب نانخلا ةيسلاو 29 نابنلا

 ىَح قتلا انب رقتست لو . عادولل الآ انممتجا ام انآ نهذلا لع"

 تءابضا عاعشوىدبك 0 كب اتكل نكد قف دعب و عادلا ىنأعد

 كّكختؤور هب 1 2 فوك ى كلوق هللا 1

 “ب مالسلاو

)001 

 ( قوشلا فرخأ)

 ؟ ريثك كايلإ قو لإ ادحاو: سانلا يف قوشلا ناك نذل

 ىلا شلمعان اف ؟كيف تم دحم لضفلا نم كلَ ىلا قوش ةنآل
 00 و ع 2 1

 كتحارص ىلإ لإ دص « هغلابلا كتدح 0 3 ىلظ 6 هيدعلا ل >ور

 : 2ع

 ةببالا كلفن ىلإ 47 دود « ةقيفدلا كتارظن ىلإ نافل ءةمللا

 كالحلا ىلع فرشي (س) نايبا رخسرلاجاتحي (؟) -صقن )١(
 انلاعتسا ءىراقلا ظحاليلو. . شطعلا نم كالحلا لع فرشم (:)

 دوحم مث نافل مث نايدصمث نااىظ مث شطع ىف شاطعلا بتاره



 كن ١22

 كبيذدال ىصعتو « كرك ذب ىنداشإو « كلضفل ىجاجتحا ىف ةوق

 كملعو
 محك < َ ع

 يقرلل أملسو دحمال ةعيلط 3 ىديساب ا:هاف

 ممابصلا الب 3 ودملا | 0000 ) ثسغلا لوأرطقلا ناف

 رراسأط اسبنا و ردلاةحئافو «'' ١ سماَدلا ءالظلا نيد

 قحالتت لا(“ انا نم هللا ءاشام كلذ دعب مث ؛ ساعلا

 كباس مدزو ,كتحاس

 كدت ناهر 03 دق ( لينلا ماس 500 1 اذإو

 كلاثمأب داح هناوأ لينلا ىل 1 فيضا ذق هتيار « كلامعأو

2 

 ( قوش باتك)

 لضافلا ىقفيدص

 000 رح ةجاحو . - رف نينخت كل نيعوفمامالسو ةيحب

 اف لع ان كك هناوخا لرم ومب لو هناطقا نو 72

 ددم عمج (4) ةماظلا ديدشلا (س) ءطب () ريثكلا رطملا ()

 ( هناو>اوهلهاهن امر لقعلا بول سمدارملاو ( بولهسم 0 ةنوءملا وهو



 م اا يطعم

 32 مالسلاو . هركذب ةيانعلا نم لا هردس

)0( 

 ( بيدأ باش هحنم .لينلا ماسوب ةثنهم )

 لضافلا ىعيءاص

 كني اني وو 0 هسماعر كال دي لست اره ١

 راع ن 0 هتسانر كان وشو

 نب رجال 1 مقر عيري نأ ملطف نا ظ

 . لاهرب :فلأ انقارتعا نيت راعلا . عوبنب موب لك 3

 حسف او « بابشالةلوبكلا تأألعأ ال ىح « ناسل لكب هل جتفنو

 باد الل لاجلا

 قيل دج 1 ى ال ةديدج ههيرت ديد هلو ند ءىهأ
 ا اي دج( سرنا ىلا وشل ىشت

 بدالاو « هباقن نمىلجردبلاو هباصنا ىفركثر لضقلا وَ

 هلجرفصنأو «هلحشمنا ١

 ىداز. دقكماسوزاف ( ندلدماب قإو ) ممنأأم ىلع هن ادم

 شاق ١ (م) ةيكءذلا هت 01 6 ةسابرلا ١) 1( ش

 هضبقم نيكسلاو .فيسلا .باصن (4) .



 ةقيقملا ىلع نمي وةديدجلا ( ةدامسلا) ا ا كعب

 لاك 1ر2( نستمر تنأ )"+ انماج قارعف" اب ايتن لأ
 ونرتو هب زتسم . ةايخ“ 0 ا تر قو

 ةيب رملة البلا ىفزاجالا ةلثمأ )١( ءار تساي ويلا لبق تين

 0 ةءأ رثكل فلاب فارتعالا وءانثلا ةغالب 0 الاثم م ويلاكت ب ًارامف

 0ك طاقلاو ءناود أمف لزتخا ةفيحص ىغف ةديدملا كتر

 ناونعوليلد 1 نم عاونأ ىلع اهم فرح

 1 اور رايب قرشلا انه لولا ميظع لك دج اذاف دعبو

 0 ع الإ 0 11 كورلا اذه ديك ليف

 لوقب م مث ةياغلا هذه خايب ميظع لك سعت اذإو . ( مظعأ تناف)

 تنأف) . ىندتو لغاشملاب رن ”ماز عدلا "كل أهذا هيفا« 15) 85

 ءىه” . فزرثثلا هب هفولبل ماسو ميظع لك ةأ اذإو ( مظع

 ( ظعأ 0 كو رمأو كي م

 عطقنم# لمعلا دوكشم ..لضفلا فورعم !ئديبت لازال

 اغسل ياو: كر وا 90 نما نواف انفنملا زيك (0) نيرقلا

 هزرحب (م) ةبترلاب مامنالا اهيف بعكي ةقدو () عيت ()
 ريظن ال ىأ () ىبسحو ينيفاك (ه) هزواجتتو هتوم (؟)

 عينملا (7) هدوجو عطقتاهنيرق ناك هل



 5 53 ع

 ةليلجلا ةنومملاو بيطلا لمعلا باب ىف هرك ذن
 5 ىنانيأر انثال ةقداصلا مهمدخو ةفاشكلا ناسلب كركشنف

 او غةويذلا ريملا لع ةنوعمو | )1 رهاط اًضرغو ايمأس ار كلم

 هيلع رس

 نم مارتحالاو ركشلا لوبشب لضفتو
 نيرك اشلا

")4 

 ( ةبترب ةثنمت )

 ةزعلا بحاص ةرضح

 ىف ةبك رع نيم انور لك عع كل مدقت انك دَقل

 ء 0) اهولجتو اهتبشت ملعلا نم ةقيقح ىلع ركشو « اهولءت لْضفلا

 اينما 9 ةنرامبافارتعاو

 انيلع قشيو عيطتسملا دنوجت هب دوج امب ىنأن كازدك اَيلّوأَك

 ةيئلا ' عتقناتكف ٠ 3 ءفرلا مفدي ةياغلا ىلإ ظفللاب لصن نأ

 8 نوكت نأ ناك" / عزوتسأو حن اوجلا اهيلع م ذن ةملاصلا

 -انءادن ىلوان انءاعد هلبا تالا ني حجار ريخ لضفلا نازيم

 بيت بط ]يتسن (ع) ةميتس(ب) اهريظ(0) ٠



 اناا 0 8-1

 « ءانثلاو ركشلاب كل دّدخيس « ميدبلا نيلأت ىلإ قبسلا لضف
 عيدبلا ماظنلا اذه راكتبا لضف

 ' اذ نيعافلاو ةغالا.ناسلببرث اهلا نم ةيحتلا لوش لش

00 

 ( ةيده لعركش )

 وو نيلبط اهلإ ىدْمأ ميظعل ةفاشكلا نم ةقرف ناسلب

 ةزءلا بحاص ةرمض>

 كمت نأ انيلع نجف | انتقرفل قو نيلط» ادهاب ملضفت

 « عاقبلا ىف هاد ريو ء عامسالا الع آ اركش عيينصلا كلذ

 "وج لع تلد ةيدله مقلا ىف هلبترت : بامبو مغنلا ىلع مقوبو

 أملع ليقاف 0 ايدي مدا انني ع ةعيلصو « أمدهم

 . رايخألا تاجيالاو :+ زابطالا .ةّرَّرتلا, كقلوأ نم ركشلا

 امناق قوبلا ىف نوخفتيو ليطلا نوام# اوجرخ دق مهنا ”أر اذاف

 مهقاوأ ع وعي دنو « د ك3 مرودص ىف فتولمح
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 +. امو هالات ايفان اي :كدده: دمن انتانردهاو
 نورشني (س) اه<دهم (؟) ولحي )١(



 222ا د :

 ها

 0 ىفق بسلا سلا من كن ر آلاهيفاتلض 17 4

 ا اقم "رمل (9 اهنشعأو ءمالعألا ةداسلا انا

 3 (*) دهسا دق فش نملك ناك ئلو: مالقألا

 2 انامل 7 نافرعلا" دوصءتسمظنفءتدتكو + تل ١

 ءرئاكملا لهاجلاةءرأو.ةّيقتنيللةءاضوعةيرملاانتنل 0 ١
 قيضن الانتغلل ا ءر نا د ثول: وءربافدلا 2 هم لك نم

 . في رش يعم ل قي نع ذعفت الو « ثيلأتلا مظن نم ماظنب

 ةمدخو لع نهارح لف نفق ىف ىلا ةجاحلا وه كباتكاذا

 اويطتاخارءاولكا عل ءادنالا تسأب كات ةيربلا هلا

 لككو « ناسل لكل عو ؛ تاقلك نم ركشلا كلف . اهتمدخ مّرسفنأ

 ك]راكشبا ننس هيحاون "7 تبذشو كذاعزابهّشكوق لق

 يهاب نينلستلا ًاتفان نوكت نأ الإ تسادقل ! هيا علل ١
 ميلعتلا ىلعاذ رقه ن وكت نأالإ كْض اواو زاب اكمو كي 0

 نا ١١ لك ف هنالطل اداه نوت أو ناكم لك نم

 ءاعازمشلاو نائم وما نيمأ زتعملا نبال لجس ىذلا خعراتلا نأو 4

 ماجاللا وهون انع عمج 29 قايسلا ناسرف 6 زوفلا ةمالع 060

 ماهسلا ىهرم ىف ففنقو 0 فارطال ا ةددحلا )5(

 هتادايز تفذخ (7) اهب هؤمي وأ ةضفلا نم نوكي ؤلؤللاك بح ()



) 

 ( مهملعمل ةبلط نم عادوو ركش )

 لضافلا انؤاتسأ . ٠

 ءهلملف . اني ولقدب 00 ا 4 نا 3 أ باتك اذه

 .لئامثلل.ق رنمهب")ن.دئامو ؛ نم نبانيطفاماللا ضن دو
 | 0 عئارلا بدالاو « مفانلاسردلاو « ةميظعلا سفنلاو « ةعركلا

 | نسحب معنا ركشلا ماق وا (© ء ءانه ظفللا فناكن اًار كش هلبقاف
 لول وش نذلا كذبنا ءادن تح . ءادالا

 60) ايزن نم تبرق ىركذ بد ظ

)01 
 ( فاؤم ىلع ءان )

 لضافلا فلؤملا ,ىديس

 هعأ') "ترصاقت نادبم فق زوفلاب ائنهم ىديس ىلا بتقيلا ا

 رهابلا لم جا 9 نيد هدّقتعل 00 تلدو تراشا )0(

 تطط + حاد (5):. عقد(و)



 تا يب

 كفطعو « 8 رإو كبلكت 1 ر تكحام ةمعل 4 لمت
 9 5 ا

 كّتح كيفو أهلا نم باطتب نأ الإ ؛ افدجو اعدم « كتاعو

 كلذ هريغ كلم قسبلو 6 ركشلا 0

 جاتحم ىهبام كلجا يف دلع نا هللا ىلإ باطا فاق 887

 كتمب مل ٍفورعم 3 جعو 6 هد 52-- هن وعم 2

 مالسلاو كمهاحو ش

573 

 ( ًاضيأركشلا ىف)

 لضافلا ىذاتسأ

 <نماهتط ىف ()ةنماوه..2 نار وماما |

 مئرك د رع ناباديعس « «فطم امضوم لاؤأال نأ تس

 ةيوطنملا ممثلا هذهب ىطابتغا ناو . يع متئاضرب امتمتم « كرطاخ
052 

 اولضفتو

 ةمعأ (؟) قيرط )١1(

 كالص بجرب 0: 5



0 

 ( ىنمملا اذهفرخآ )

 لضافلا ىديس
 . حا ام 53 0-2 ا

 ىناشب متيانعرات | نمر 2 لاف دعلو . 0

 ”لع تح 2 ةنمو

 ميظمل هنددعأ الب كخلاع طب اذإ 00 طبت ةشنوك ادملو

 نارتءالاو , دجلاب () كسنتلاو « ةعاطلا داّمتعا نم ملضفأ ام

 نم ةيحتلا لوبقب اولضفتو « زحملا»

 ركاشلا

 شل

 ( اضيأ ركشلا ىف )

 هملعمل بلاط نم

 لضافلا ىذاتسأ

 اذاف «. . . كتيانع لضف نما 0و .ًانارحاو ةيحن

 دبعتلا ( ؟) ًارورسم 600



 ءاشنالا تري صقع ادعت وجا ثع

 لئاسرلا 2 رم جذاع

: 010 

 ( ركش باتك )

 لضافلا ىديس
 ذل 6 ىلصفب قاع ققحن دقف دعلو . 2ك ةيحن

 ىلعج ىذلا 010 1 6 ا كتانع لعام ارش

 كرار ليك ىنودجمو , كاسل عضوع نومَشي نم

 تاحاح نم تكلا ىلا كتقو مل م 4 كهاح نم 1

 هته لثل كيتي نأ وبف هللا لإ تلط ىل رع اذإو ١
َ ”< 5 8 

 هدهوحنلو « اهسفنن تاّرق زلاكلت هبشل و « ابج“ر تباركلا

 مالسلاو "لع كنم فطعلا كلذ ىل«دي نآوءاهتتح لا



 تهت 4 ل

 وهو ) . اهتغالب رسو ةغللاب ابل ىهلب . بيطحلا نوعو . رءاشلا ةلاضو

 ) ةغالا باو

 انملعو : ةوظح لانو 8-5 ءارقلا روهمج ند اني امك ىقل اذاو . اده

 . نيعلطتمديف لثمام ىلا اوحبصأو . ةءلاطمهورقتساو . ًاماع هولتق دق مهن,

 نيلعاج هلوصفو هباوبأب ةيناث ةرم هانجرخأ ني رظان هنع مماضرأ ام و>:لو

  نوكيل . مالكلا نم ةفئاتسم جذاعو . لوقلا نم ىرخأ ةلثمأ هوشح

 ةموسر نم'رئادلل ءايحاو . بدالل ةلوادم كلذ

 انباتك هب حبصن ام ةمهلا نم انيف ثفنيبتكن امل نيبدأتملا طاشن لعلو
 3 مالكلا نم فرط . ماع لك ىف سانلل ربظيف نمزلا عم رودي

 ريخ لك ىلا يداها هللاو . نايبلا نه جذوع . تابأ لك ل مهيفاون و

 يضطيصرر رص 2 © باوصو

 ىسعوي ةنس ةجحلا ىذ 15
 ؛١هيبإ ةنس سطسغا ٠



 #*« ىلوالا ةعبطلا ةمدقم

 مر !نصرلادسا مب

 ةمالسو + انايب برعلا نيبأ. دع لع ةالصو ء« ًانآرق لزتملا هللا ل7
 تيبداتملا ناف ( دعب و ) . ًاناهرب مهجلبأو ةجح سانلا غلبأ هباحصأ ىلع

 ,مثدهز و ) ميدقلا بدالا نع هلك ضارغالا اويحرعا دق اننامز لهأ نم

 < اهطالغا ةرثكو « هبتك هب وشت نم « هقيرط ةب وءصو هبلطم ةروعو هيف

 < الهس علا اوقلح ن1 فعاد ) هللا مهاده 72 اهلئاسم طالتخاو

 ناكف . ةقشم اوفاكتي ملو ادك هل اومشجتي مل « ًاثي رع هوغيستسي نأو

 مهما ٍِظ وأ ةظفل مهليبس ف فقتف باتك ىف اورظني نأ مهيلع ًاديدش

 ءانملا ٌليلقَل ةدئافلا يك ايون 2. ب0
 « ةفلكلا ةعوزنم بدألا اذه نم ةبذهم ةفئاط مضي اذه انباتكو

 . باويأ ةيالمثوهو :لواضلا

  ةئنهتلاو. ركشلا نم « ضارغألا تش ىفلئاسرلا نمهتبتك ام لوألا
 رثث ىف . ةيئاشنألا جذانلا نم ةبلطلل هتعضو امو . ةيزعتلاو . تال
 هباب وهو ) . ةيفصولاو. ةيعامجألاو . ةيبدالا تاعوضوملاو « تايبألا

 (.ءاشنألا
 - مهغصو قيقدو . مهتهاكفو . برءلا رهس نم هترتخا ام يناثلا

 )ر ادا بابوهو ) . مهتب اتك غي ابو

 ةملكلاو . دادشالاو قورفلا يه . ةغللا ن نم ةثالث ثاحبا هيف ثلاثلا

  باتكلاةجاح 0 علطملا ىريس 3 ثاحألا كلتو . تادلكلا را ء ىنغت



 م ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم » ش

 ىلع اولبقأ دقف « اءئشن نم نيبدأتملا ماركلاب اننظ قدص ذا هلل دما

 مثاهو . نر هش نم تمي رق ين تدفنف.باتك ئغلأ تناكو ىلوالا ةعبطلا

 اننولجمي  ممدصاةم نعل ل ماطخ ددسو مدوهجمب هللا مهعفت ءالوأ

 عطقك اعطق !ميفنيدئاز اهج رح نحتف « ةيناثلاةءبطلارهظن نأ باتككلل مهبلط#
 ةيبرعلا تاغالبلا قيلأ هتباتك نا ىرن يذلا ظحاجلا مالك نم ضايرلا

 رصعلا ةجاحب اهطب ري امل « اب انك اهراثآ ىفتقيو ءانرصع يف يذتحت نأ
 اال 1 0 ف نانالماو - نينلاط ةليسالا و ةئورألاو ةسدلسلا نم
  ىهزب و ء درب غبسأ يف ابدأ انه لفري ةيظحاج تاكلمل اني وكت لوصفلا

 2: 2 ةجابيد رضنأ 2

 فاؤملا

 ١م 6٠ ةئدس ىلّوالا ىدامج س؟ ٠

 ٠ + هيلا ةئس راني ١



 ةطسوتملا ةراجتلا ةسردع, سردملا

 مه هج هويسسل

 ةيناثلا ةءيطلا

 باب لك ىف تادايز اهب

 | ةيالال ةئللس #6

 فلؤملل عبطلا قوقح

 رصع, ىلع لع عراش لوأب ةبراجتلا ةيتكملا نم بلطي

 يلا | تسطر
 4؟ةرعلينلارصق يرب وك[ راشد
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